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 موجز

 ،لتقرير املرحلي اعلى إدراج بند دائم على جدول أعماهلا هو  1وافقت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة والعشرين بعد املائة
د التنفيذ، حينما اقرتحت إدراج مواعي 2ويف دورهتا السادسة والعشرين بعد املائة، ،بشأن تنفيذ توصيات جلنة الربانمج

 يكون ذلك ممكًنا و/أو نسبة التنفيذ، لقياس التقدم احملرز يف التنفيذ. 

  وتشري إىل  التوصيات الصادرة عن اللجنة يف دورهتا السابقة. تنفيذ تعرض هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالةو
 املئوية ملعدل التنفيذ، يف حال وجودمها. غ عن اتريخ التنفيذ أو النسبةحالة التنفيذ ابستخدام نظام األلوان، وتبل  

  هي كاآليت:املستخدمة رموز نظام األلوان إن و 

 أجنز 
   جار 
 مل يبدأ بعد 

 
 

 من جلنة الربانمجطلوبة التوجيهات امل

 .إن جلنة الربانمج مدعوة إىل األخذ علًما ابلتقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الربانمج 
 

 مسودة املشورة
  اللجنة:إّن 
  أخذت علًما حبالة التوصيات اليت مل تنفذ بعد الصادرة عنها وتطل عت إىل احلصول على نسخة حمد ثة للوثيقة 

 يف دورهتا العادية القادمة.

                                                           
  )ط(. 15)الفقرة  CL 160/3 الوثيقة  1
 .)ب(( 25 )الفقرة CL 161/3 الوثيقة  2

http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz010ar/mz010ar.pdf
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 حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج

اتريخ التنفيذ أو النسبة  احلالة  
املئوية ملعدل التنفيذ، يف 

 حال وجودمها

 عليقاتالت

 2021-2020التعديالت اإلضافية يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
طلبت احلصووووووووول على ممليد من املعلومات عن   -1

 نظرية التغيري واسرتاتيجية إدارة التغيري
 6 )الفقرة  1Rev. 6/164CLالوثيقة  املرجع:
 )ح()ز( و

 والعشرون التاسعة لدورةا 
 الربانمج للجنة املائة بعد

 للخطة العريضوووووووووووة واخلطوط االسووووووووووورتاتيجي لإلطار العريضوووووووووووة اخلطوطيف درج ذلك أ
 .2025-2022 للفرتة األجل املتوسطة

 اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد
طلبت وجود عملية شوووووووووواملة وشووووووووووفافة إلعداد   -2

 إطار اسرتاتيجي 
 7 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة  املرجع:

  )ح( و)ط( و)ع( و)ص(.

   الرائسية األجهملة منإسهامات  إىل إضافة األعضاء معجارية  رمسية غري مشاوراتمثة 
 .الرمسية

 من أهداف التنمية املستدامة( 2تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضاء التام على اجلوع )اهلدف 
 م(() 8 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقوووة   -3

الثووووانيووووة من  إىل تلق ي نتووووائج املرحلووووة تطل عووووت
 التقييم يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائة

 والعشرون التاسعة الدورة 
 الربانمج للجنة املائة بعد

 ستعرض على جلنة الربانمج يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائة.
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اتريخ التنفيذ أو النسبة  احلالة  
املئوية ملعدل التنفيذ، يف 

 حال وجودمها

 عليقاتالت

 تقييم األعمال اإلحصائية اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة
 (د() )الفقرة ev.1CL 164/6 Rالوثيقوووووووة   -4

ابلتطمينات اليت أعطتها اإلدارة بشووووووأن  رح بت
حتسوووووووووووووو  حوكمة األعمال اإلحصووووووووووووووائية اليت 
تضووووووطلع ظا املنظمة من أجل تعمليمل اإلشوووووورا  
على مجيع إحصووووووووووووووواءاهتووا وحتسوووووووووووووو  جوودواهووا 

 وتطل عتوات ساقها ومعايري اجلودة ذات الصلة، 
إىل دراسووووووووووة اقرتاح ظذا الصوووووووووودد خالل دورهتا 

 ث  بعد املائةالثال

 ظر تنسووو منظمةلل اإلحصوووائية األنشوووطة حوكمة تعمليملبشوووأن اقرتاح حول  نظمةامل تعمل جار   نشاط
تناول سيو . األصل يف مقرر هو كما  ،الثالث  بعد املائةهتا دور خالل  الربانمج جلنةفيه 

رباء خل ت وظيف نقل مت ذلك، غضوووون يفو . التقييم أاثرها اليت القضووواا خمتلف االقرتاح
اإلحصائي   رئيس مكتب إىل 3-و  5-  فئةاملوظف  الفني  من  من حصائي إ

 العمووول برانمج علىطرأت  اليت التعوووديالت إطوووار يف نظموووةامل جملس حسووووووووووووووبموووا أقره
الرابعووة والسووووووووووووووت  بعوود املووائووة املعقودة يف  ورتووهاجمللس يف د عليهووا وافق اليت وامليملانيووة
 .2020 متوز/يوليو

ممليد من املشواورات مع األعضواء  طلبت إجراء  -5
بشوووأن االسووورتاتيجية ومأشووورات أهدا  التنمية 

 املستدامة
 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة  املرجع:

 )و( و)ح( و)ك( 10

   ا،  املنظمووووةتعكف  تحووووديوووو املتعلقووووة ب نظمووووةامل اسوووووووووووووورتاتيجيووووةص خي مووووا يفحوووواليووووً
 التقييم،الصادرة عن  صياتتو ال ىلابالستناد إ الوثيقةهذه  حتدي  على إلحصاءات،ا
 هذهسوووووووتند سوووووووتو . إجراءات ملموسوووووووة إىل االسووووووورتاتيجية لرتمجة" تنفيذ خطة" إعدادو 

 الطريق خارطةخاصوووة  ،الصوووادرة مأخرًا على نطامل املنظومة الواثئقإىل  املرافقة الوثيقة
الصادرة عن  ءاهتااوإحص املتحدة بياانت األمم جمال يف لالبتكار املنظومة نطامل على
. ياانتبشوووأن الب العام األم  واسووورتاتيجية، ابلتنسووويق املعين التنفيذي  الرؤسووواء جملس

 الربانمج جلنووووةعلى  التنفيووووذ وخطووووةاملنقحووووة  االسوووووووووووووورتاتيجيووووة من كوووول  وسووووووووووووووتعرض
 .الستعراضهما
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اتريخ التنفيذ أو النسبة  احلالة  
املئوية ملعدل التنفيذ، يف 

 حال وجودمها

 عليقاتالت

 الدائم  للممثل  ندوات سوووتنظم املسوووتدامة، التنمية أهدا  مأشوووراتوابلنسوووبة إىل 
 :هافي مبا اضيع،املو  منجل عرض جمموعة من أ
 املعين الوكاالت ب  املشوووووووووووووورتك اخلرباء فريقل عشوووووووووووووور احلادي جتماعالا نتائج 

 ؛املستدامة التنمية أهدا  مبأشرات
 2-4-15 املسووووووتدامة التنمية أهدا  ملأشووووووربدئية امل البياانت درامصوووووو تغيري 

 ها؛قابلية استنساخو  البياانت دقة حتس سفر ذلك عن أ وكيف
 أهودا من  1-4-2 لمأشوووووووووووووورل البيوواانت جلمعاألوىل  عوامليووةال عمليووةال نتووائج 

 ؛املستدامة التنمية
 صوووحة إثباتبشوووأن  الوطنية ائيةاإلحصووواءالنظم  مع عامليت  مشووواورت  نتيجة 

 أهوودا من  2-4-15و 2-1-2 نلمأشووووووووووووووريل لمنظمووةل القطريووة التقووديرات
  ؛املستدامة التنمية

 اليت والطريقة املنظمةا هتاعتمد اليت اانتالبي صووووووووووووووحة ثباتإل اجلديدة اآللية 
الصوووووووعيد  على التنسووووووويقتيسوووووووري و  االسوووووووتجابة معدالتإىل حتسووووووو   أدت ظا
 .القطري
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اتريخ التنفيذ أو النسبة  احلالة  
املئوية ملعدل التنفيذ، يف 

 حال وجودمها

 عليقاتالت

 املنهجية التحسينات من مليدامل إدخال إمكانيةعلى دراسة  احاليً  نظمةعكف املت كما
. يةالقطر  لتقاريرمن أجل تبسوووي  ا منخفضوووة عاملية تغطية ذاتبعينها  مأشووورات على

 .علًما آبخر املعلومات الربانمج نةوحتاط جل
 تعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة على تقييم املسامهات على املستوى القطري:

 اقرتاح لتعزيز التقييم يف املكاتب امليدانية
 )ج(( 11 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -6

جلنة الربانمج ابلنظر يف كيفية تعمليمل  أوصووووووووووووووت
إلشووووووووورا  ابلنسوووووووووبة إىل أطر الربامج احلوكمة وا

القطريوووة للمنظموووة خالل الووودورت  التووواسووووووووووووووعوووة 
 والعشرين بعد املائة والثالث  بعد املائة

 ون بعد املائةالثالث الدورة 
 الربانمج للجنة

 سووووووي عرض الذي 2031-2022 للفرتة اجلديد االسوووووورتاتيجي اإلطار يفدرج ذلك سووووووي
 .  بعد املائةهتا الثالتدور يف  الربانمج جلنةعلى 
 

)ه((  11 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -7
أبن تربز يف أطر الربامج القطريوووووة  أوصووووووووووووووووووت

للمنظموووة الووودروس املسووووووووووووووتفوووادة من عمليوووات 
 التقييم الالمركملية

 الثالتون بعد املائة الدورة 
 الربانمج للجنة

 عرضسووووووي   الذي 2031-2022 للفرتة اجلديد االسوووووورتاتيجي اإلطار يفدرج ذلك سووووووي
 .هتا الثالت  بعد املائةدور يف الربانمج  جلنةعلى 

 )ط(( 11 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -8
إىل تلقي موجمل عن نتووووووائج التقييم  تطل عووووووت

  طلق ست ،2021 عام يف وإصدارها عليها واالتفامل التقييم ياسةعندما ستتم مناقشة س 2023 عام مناعتبارًا
 يف مراحل على الالمركملي التقييمبدء عمليوات  املتوقع منو . الالمركمليةتطبيق  عمليوة
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اتريخ التنفيذ أو النسبة  احلالة  
املئوية ملعدل التنفيذ، يف 

 حال وجودمها

 عليقاتالت

الالحق اخلووواص بعمليوووات التقييم يف دورة من 
 دورات جلنة الربانمج

 ألولوجمل ااملصوووووودور  املتوقع منكما .  2022 عام إىل 2021 عام من الثاين النصووووووف
 .2023 عام يف الالمركملي لتقييمعمليات ال الالمركمليالالحق  التقييم لنتائج

)ي((  11 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -9
ابالقرتاح على النحو الوارد يف الوثيقة  أوصووووووووت

6/128PC  إىل اسووووووتعراض مسووووووودة  وتطلعت
سوووووووياسوووووووة التقييم اليت تشووووووومل كالً من وظائف 
التقييم املركمليوووة والالمركمليوووة خالل دورة الحقوووة 

 من دوراهتا 

  2021 عام يف يمالتقي لسياسة األوىل املسودةتعرض س 2021عام. 

تقرير مرحلي عن التحضريات ملؤمتر القمة العاملي بشأن النظم الغذائية الذي دعا إليه أمني عام األمم املتحدة 
)ط((  12 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -10

على النهج الذي أيخذ به مأمتر القمة  أك دت
والذي يقوم على اختاذ اإلجراءات ويسوووعى إىل 

مع التحلي ابلتملام سووووووياسووووووي رفيع  إجياد احللول
من املنظمووة إجراء حتليوول  وطلبووتاملسووووووووووووووتو ، 

ملسارات العمل املقرتحة يف ضوء دعمها لتنفيذ 
أهدا  التنمية املستدامة وحتقيقها، خاصة مع 

 2030عقد عمل خطة عام 

  يف املتحدة ألممرجعية لامل واملنظمات الرؤسووووووواء ونواب الرؤسووووووواءأمساء  عن اإلعالن مت 
 ونطاملقاموا بتحديد األعضواء  تشورين األول/أكتوبر شوهريف و  ،2020 أيلول/بتمربسو

 العمل مسووارات صووياغة يف نظمةامل شوواركتوقد . املقبلة ألشووهرل هتركيمل حمور و عملهم 
 الدعمتيح وسووووت املتحدة لألممات املرجعية واملنظم 1 العمل مسووووار وسووووتدعم اخلمسووووة

 .وتنفيذها اخلمسة لعملا مسارات جلميع تصور وضعمن أجل  الفين
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اتريخ التنفيذ أو النسبة  احلالة  
املئوية ملعدل التنفيذ، يف 

 حال وجودمها

 عليقاتالت

 12 )الووفووقوورة CL 164/6 Rev.1الوووثوويووقوووووووة   -11
أن يصووووووووبح هذا البند بنًدا دائًما  طلبت) (( 

ا على جووووودول أعموووووال جلنوووووة الربانمج  مووووودرجوووووً
إىل عرض تقرير مرحلي آخر عليهوووا  وتطل عوووت

 يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائة.

 والعشرون التاسعة الدورة 
 الربانمج جنةلل املائة بعد

 سي عرض على جلنة الربانمج يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائة.

 تقرير مرحلي عن "مبادرة العمل يًدا بيد"
 )أ(( 13 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -12

ابجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتحسوووووووووووووو   رح بت
خطوة عمول "مبوادرة العمول يًدا بيود" )املبوادرة( 

واسووووتخدام املنصووووة األرضووووية من خالل إنشوووواء 
الفضووووووووووووووووائيوووة التوووابعوووة للمبوووادرة وخمترب البيووواانت 

اإلدارة على تودريوب  وشووووووووووووووجعوتالضووووووووووووووخموة 
األعضوووووووووواء على كيفية النفاذ إىل هذه املنصووووووووووة 

 واستخدامها

  لطلبالسووووووووووووووتجابة لل عالية أولويةمع إعطاء " املدرب  تدريب" هنج تنفيذتم حالًيا ي 
 للمنظمة امليدانية واملكاتب والشووووووووووووعب الفنية اءجانب األعضوووووووووووو من التملايدالسووووووووووووريع 
بادرة العمل مل التابعة الفضائية األرضية املنصة موارد إىل الوصول من األعضاء لتمك 

 للتدريب واألقاليم للخضوووووووووووووووع الرئيسووووووووووووووي املقر من كل  يف نو متطوعتقد م و يًدا بيد. 
. اآلخريناألشووووخاص  من جمموعات لتدريب أنفسووووهم إاتحة يف يتمثل واضووووح ظد 

 اجلديدة اإللكرتوين التعل م وحدات بع  االعبتار يف التجربة هذه من وسوووووويأخذ التعل م
. صووووووةنامل اسووووووتخدام يف اخلربة مسووووووتواتخمتلف  على املسووووووتخدم  لتوجيه املصووووووممة
 التحليووول مثووولالكثرية االسووووووووووووووتخووودام،  العمليوووات ألمتتوووة تووودابريتتخوووذ  لوووك،ومبوازاة ذ
 ملبادرةتسووووووتند إليه عملية وضووووووع تصوووووونيفات  الذي لرحبيةاتقدير ل احلدودي العشوووووووائي

 يفاالشوورتاك  إىل املفتوحة واملنصووات الشووراكات تأدي أن املتوقع منو . بيد يًدا العمل
. املنصوووة علىالوقت  مرورمع  سوووتتاح أخر ، حتليلية إلجراءات جديدة أدواتوضوووع 
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اوتتوىل الفرمل املسوووأولة عن وضوووع األدوات  وترية  لتسوووريعاملتاحة ة فرصووودراسوووة ال أيضوووً
 مهمةعراقيل  تشووكل اليت البياانت، تنظيف مثل العمالة، فةاكثاليت تتسووم ب املتطلبات

 .واجلديدة احلاليةنصة امل بياانت موارد استخدامإمكانية  يف السريع لنموأمام ا
)ج((  13 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -13

اء عن تقديرها إلمكانية ولوج األعضووووووووووو أعربت
إىل املنصووة والقدرة على إدماج بياانهتم اخلاصووة 

 وشوووووووووج عتمع البياانت اليت حتتويها املنصوووووووووة، 
 املنظمة على إاتحة البياانت جلميع األعضاء

   ًاملتاحة املوارد مجيع إىل الوصووووولإمكانية  منح مت ،الكبري األعضوووواءهتمام ال اسووووتجابة 
 من األعضووووواء نسووووويمك   املنصوووووة رتطويإن و  فوري، أبثر األعضووووواء جلميع املنصوووووةعلى 
 .(ذلك يف رغبوايف حال  ،تهاومحاي) نصةامل موارد مع ماخلاص ظ بياانتال دمج

)د((  13 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -14
 وتطل عتعن قلقها إزاء محاية البياانت  أعربت

إىل اسووووووووووووووتعراض بروتوكول املنظموووووة بشووووووووووووووووووأن 
 استخدام البياانت ومحايتها

   البياانت صوووووووووصوووووووويةللمعايري ظد  كفالة خ وتنفيذها وممارسوووووووواهتا نظمةملا حوكمةإن 
 مسوووتمر داخليسوووتعراض ال وختضوووع الرئيسوووية الدولية املعايري مجيع معماشوووى تت وأمنها
 الصلة ذاتمعايري لل االمتثال لضمان املنظمة داخلخمتلف األجهملة املوجودة  قبل من

 وآليات قواعد توضوووووووعقد و . والقانون اينالسووووووويرب  واألمناملتعلقة ابلبياانت  واملناسوووووووبة
 ظمإنشوووووووواء ن سوووووووويتمو  سووووووووريتها؛ على احلفاظ منا لبط   اليت األعضوووووووواء بياانت حلماية
كما .  املسووتخدم  عددملايد ت ومع ونضوووجها املنصووة عتوسوو   مع لالمتثال اآليل للرصوود
كي ل البياانت ومحاية ابسوووووووتخداماخلاصوووووووة  الربوتوكوالت حالًيا إعداد واثئق عن جيري

 .2021 عام من األول الربع يفاملعنية  الوحداتتستعرضها 
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)ك((  13)الفقرة  CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -15
إىل أن  االقرتاح األويل الذي ال يأثر  أشوووووووووووووارت

إىل ختصوووووووووووووويص  يوووودعوعلى ميملانيووووة املنظمووووة، 
اعتمادات إضوووووافية من امليملانية لالسوووووتجابة إىل 

ادرة، انضووووووووووووومام عدد متملايد من البلدان إىل املب
بلدان إضوووووووووووووافية إىل جمموعة  5نظرًا إىل انتقال 

ع  البلدان اليت تعاين أزمات غذائية، وإىل توسووووووووو 
ة األرضووووووووووية الفضووووووووووائية التابعة للمبادرة  املنصوووووووووو 

 لتشمل مجيع بلدان العامل

  متوز/يوليو يفعلًما  الربانمج جلنةسبق وأن أحيطت به  كما ( الوثيقةPC 128/8)، مل 
. إضووووافية يف الربانمج العادي أموال يختصوووويص أ بيد ايدً العمل  مبادرة نفيذسووووتلملم تي
 حتليالت) وقدرات( بياانت) إضووووووووووووووافية اردو قامت املنظمة بتأم  م ،2020 عام يفو 

 لعاديا الربانمجابلنسووووووووووبة إىل  إضووووووووووافية تكلفة يك أن يرتتب عن ذلأ دون( وأدوات
 عاممن القطاع  ال املعرفة، على ائمةكرب  ق  شووووووووووركات مع شووووووووووراكاتبفضوووووووووول إقامة 

 إمنا قامتو ظا  اخلاصوووووووووة بياانتال إىل جماين وصوووووووووولإىل توفري  فق  بادرت مل واخلاص،
ا يف غالب األحيان  اتحة   واسووووووووتفادت. البياانت تلك لتفسووووووووري ومناذج أدواتأيضووووووووً

. امليملانية خارج من تمويلال من ،(Data Lab) تالبياان خمترب مثل داعمة، مبادرات
 اخلرائ  رسم جماالت يف الربامج، نضوج مع ،بيد ايدً العمل  مبادرة تركيملحمور  يتوسعو 

 أصوووووحاب مع والتشووووواور الفين والتحليل الدولية املالية واملأسوووووسوووووات للماحن  والتوعية
يف األجل  بيد ايدً العمل  مبادرة من املسوووووووووووووتفيدة البلدانملايد عدد ت ومع. املصووووووووووووولحة
 .امليملانية خارج من التمويلمن املفيد حشد  سيكون القريب،

 13)الووفووقوورة  CL 164/6 Rev.1الوووثوويووقوووووووة   -16
 دراج هنج املواءمووة يف بنوواء  أوصوووووووووووووووت)س(( 

الشوووووووووووووراكات يف املبادرة ضووووووووووووومن إطار املنظمة 
 اخلاص ابلشراكات

   ل ستكمعلى أن ي جار
 .اتلشراكابستعراض ل

ا ابتكوارًااملواءموة الوذي تعتموده املبوادرة  هنجشووووووووووووووكول ي الوذي خخوذ بوه  نهجال يف مهموً
 اخلريية ملأسساتاها في مبا احلكومية، غري الفاعلة اجلهات معات الشراك لبناء نظمةامل

 واملأسووووووووسووووووووات واجلامعات املدين اجملتمع ومنظمات اخلاص القطاع وكياانت اخلاصووووووووة
 اجلديدة سووورتاتيجيتهاالصووويغة النهائية ال وضوووععلى  نظمةويف ح  تعكف امل. البحثية

 اعتبار إيالء ي قرتح املدين، اجملتمع مع شووراكتها وتقييم اخلاص القطاع شوواركةاخلاصووة مب
العمل  مبادرة سوووووووويامل يف املشوووووووورتك والتحليلي الفين للعمل العملية لتطبيقاتلهجي من

http://www.fao.org/3/nc857ar/nc857ar.pdf
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 نتوقع،وحنن . رةاملبووواد هنج عتمووودت اليت األخر  القطريوووة الربجموووة ومبوووادرات بيووود ايووودً 
 هنجيتيح  أن ،ةالبحثي والكياانت اخلاص القطاع مع األولية املشووواركاتابالسوووتناد إىل 

 جديدة، عامة منافعسوووووووفر عن ي الذي املسوووووووتدام الرباجمي للعملمهمة  حوافملواءمة امل
 املشرتك العملوترية  وتسريع القدرات، نميةإضافة إىل ت ،تبادهلاو  ر ااملع خلقزادة و 
 .املستدامة التنمية وأهدا  2030 عام خطة إطار يف لوطنيةقاصد اامل قتحقيل

( ()مل 13)الفقرة  CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -17
ثووة  تطل عووت إىل تقل ي اململيوود من املعلومووات احملوود 

 عن املبادرة يف الدورات املقبلة للجنة الربانمج.

 والعشرون التاسعة الدورة 
 الربانمج جنةلل املائة بعد

 املائة.ستعرض على جلنة الربانمج يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد 

تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية 
ا وأن  طلبت  -18 أن جتري اللجان الفنية اسووووووتعراضووووووً

  ت عقد مشاورات غري رمسية مع األعضاء.
 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة  املرجع:

 )ح( و)ط( و)ي( 14

  2 -أيلول /سووووووووبتمرب 28) نيوالعشوووووووور  السووووووووابعةهتا دور يف  ،راعةالمل  جلنة اسووووووووتعرضووووووووت 
 9-5) الغاابت للجنة والعشوووووووووورون اخلامسووووووووووة والدورة( 2020 تشوووووووووورين األول/أكتوبر
 عرب البيولوجي التنوع تعميم بشووووأن نظمةامل اسوووورتاتيجية( 2020 تشوووورين األول/أكتوبر

طة خيف  العمل خلطة إضوووافيةتتيح إسوووهامات وسووو خطة عملها،و  الملراعية، القطاعات
ملمع عقدها يف امل دورهتا يف الربانمج جلنة قبلالعمل من أجل مواصوولة اسووتعراضووها من 

 الرابعةهتا دور يف  األمساك مصايد جلنة قبل من أيًضااستعراضها  بعد ،2021 عام ربيع
 .2021 شباط/فرباير يف والثالث 
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ة مضادات امليكروابتآخر املعلومات عن خطة عمل مذكرة التفاهم الثالثية ملقاوم 
)ج((  15 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -19

أن يتم إعداد خطة العمل املقبلة ملذكرة  طلبت
التفاهم الثالثية ملقاومة مضووووووووووادات امليكروابت 
يف ضووووووووووووء عملية تشووووووووووواورية مع األعضووووووووووواء يف 

على ضرورة حتديد  وشد دتاملنظمات الثالث 
يت تشووووووووووملها مدهتا تبًعا ملد  تعقيد اجملاالت ال

 ونطاقها

   ( 2020-2019الفرتة ) امليكروابت مضووادات ملقاومة الثالثية العمل خطةاسووتناًدا إىل
 يعمل امليكروابت، مضووادات قاومةحسوواب األمانة املتعدد السوونوات اخلاص مب وتنفيذ
شووووووكل سووووووي الذي الثالثي االسوووووورتاتيجي اإلطاروضووووووع لجنًبا إىل جنب  الثالثي الفريق
 .قادمةال السنواتسيمتد على مد  و ل العم ةخلط حتديثًا

)د((  15 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -20
أن تركمل املنظمة على دعم  دت على ضرورةشد  

البلوودان من أجوول تنفيووذ خط  عملهووا الوطنيووة 
وأكدت وبناء قدراهتا على املسووووووووووووووتو  الوطين 

الطلوووب املنبثق عن الووودورة السووووووووووووووووابعوووة  جمووودًدا
للجنة الربانمج من أجل  والعشووووووووووووورين بعد املائة

"إاتحة ممليد من املعلومات املفصووولة عن تطوير 
منصووووووووووووووووة للبيووواانت عن مقووواوموووة مضووووووووووووووووادات 

  بياانتال مجع يف األعضوواء لدعم عاملية بياانت منصووة إنشوواء علىحالًيا  نظمةامل تعمل 
تأتية املت امليكرواب مضووادات اسووتخداموبياانت  امليكروابت مضووادات قاومةاملتعلقة مب

اشوووووووووووومل وسووووووووووووت والملراعة؛ األغذية قطاعيمن   مضووووووووووووادات مقاومة عن بياانت أيضووووووووووووً
انشئة  وبياانت النبااتتوقاية بت ذات صلة امليكرواب مضادات استخدام ت/امليكرواب
. التوريد على األعضووووووووواء اتوقدر  ياجاتاحت ىلابالسوووووووووتناد إ البيئية، لدراسووووووووواتعن ا

 مضوووووادات مقاومةبشوووووأن منصوووووة  الثالثي املتكامل املراقبة نظام من جملًءا وسوووووتشوووووكل
 الصووووووووووحة منظمة عمل ليكم   لذيت اامليكرواب مضووووووووووادات اسووووووووووتخدام ت/امليكرواب
 .احليوان لصحة العاملية واملنظمة العاملية
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امليكروابت متصوووووووووووووولة ابألغذية والملراعة، مبا يف 
 ذلك املهل الملمنية والتمويل املرتقب"

 قاومةمباخلاص  ءالشوووووووووووركاتعدد حلسووووووووووواب األمانة امل التوجيهية اللجنةوقد عرض على 
 املوافقة عليها.  بغرض البياانت قاعدة منصةنشاء إلاقرتاح  امليكروابت مضادات

 طلبت عقد ممليد من املشاورات مع األعضاء.   -21
 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة  املرجع:
 )ز( و)ط(  15الفقرة 

  لفنية.مت اقرتاح هذا البند لالستعراض من قبل مجيع اللجان ا 

)ك((  15 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -22
احلصووووول على معلومات حمدثة إضووووافية  طلبت

خالل الوودورات املقبلووة للجنووة الربانمج، تراعى 
 فيها تقارير جلنة الملراعة وجلنة مصايد األمساك.

 الثالثون بعد املائة الدورة 
 الربانمج للجنة

بعد املائة اململمع عقدها يف مارس/آذار  الثالث سوووووتعرض على جلنة الربانمج يف دورهتا 
2021. 

 التقدم احملرز يف جهود استئصال طاعون اجملرتات الصغرية
)و((  16 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -23

اإلدارة على التواصووووووووووول مع األفرقاء  شوووووووووووج عت
السووووووووووووووتعراض التقووود م احملرز على النحو الوووذي 

ي بوووووووه يف أبيووووووودجوووووووان، كوت دي فوار أ وصوووووووووووووون
( خالل املأمتر الوودويل 2015)أبريوول/نيسوووووووووووووووان 

املشووووووووورتك ب  منظمة األغذية والملراعة واملنظمة 

  الصووووووغرية اجملرتات طاعون وتقييم رصوووووود أداةاسووووووتعراض  عملية من االنتهاء املقرر من 
أدي النتوووائج اليت يتم التوصوووووووووووووووول إليهوووا إىل تنقيح وسووووووووووووووت. 2020 عوووام هنوووايوووة حبلول

 لثانيةا املرحلة صوووياغة يف مسوووتخدسوووتو  الصوووغرية اجملرتات لطاعون العاملية االسووورتاتيجية
  (.2026-2022)الفرتة  الصغرية اجملرتات طاعون استئصالبشأن  العاملي الربانمج من
 العاملي الربانمجحول  قرار مبشروع، نيوالعشر  السابعةهتا دور جلنة الملراعة، يف  رحبتو 

 من خال   عاملإجياد  هد  قيقمن أجل حت الصووغرية اجملرتات طاعون اسووتئصووالبشووأن 
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العاملية لصوووووحة احليوان بشوووووأن طاعون اجملرتات 
الصغرية، فيما شج عت األعضاء وال سيما من 
البلدان املوبوءة فضووووووووووووووالً عن سووووووووووووووائر اجلهات 
الفاعلة من غري الدول، على االلتملام ابستئصال 

 .2030ن اجملرتات الصغرية حبلول عام طاعو 

 دورته يف اجمللسعرضوووووووووووووه على  وطلبت 2030 عام حبلول ريةالصوووووووووووووغ اجملرتات طاعون
ته الثانية واألربع  دور  يف نظمةامل مأمتر لىع ذلك بعداخلامسووووووة والسووووووت  بعد املائة و 

 .اعتمادهظد   2021 عام يفاململمع انعقادها 
شووووووووووارك فيه كل من  ،2020 أيلول/سووووووووووبتمرب يف املوارديف  شووووووووووركاءلل اجتماع ظمن  و  -

 العامة واملديرية األفريقي التنمية وبنك الدويل والبنك الملراعية للتنمية يلالدو  الصوووندومل
 وأابنت. للتنمية اإلسوووالمي والبنك األوروبية للمفوضووويةالتابعة  والتنمية الدويل للتعاون

 الكنهو  الصووووووووووووغرية، اجملرتات طاعون يف ابالسووووووووووووتثمار هااهتمامكل هذه اجلهات عن 
على أن و  نفسووووووها املتضووووووررة البلدان من طلباتالضوووووورورة ورود  على الضوووووووءت طسوووووول  

 .ةيجار  املتضررة والبلدان املوارديف  شركاءال مع الثنائية املناقشات متابعةعملية 
 إىل األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة  2020الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام 

 "الرقمية والزراعة لألغذية دولية منصةاء من أجل "دعم عملية" لغرض "إنش
)ح((  17 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -24

على احلاجة إىل توفري التمويل للمنصة  شد دت
بواسوووووطة املسوووووامهات الطوعية وإىل إرسووووواء آلية 
تعمل بشوووكل منتظم على رصووود وتقييم حسووون 

 وطلبتتوجيه األموال لدعم مشوووووووووووووواريع حمددة 

  الدولية املنصووووووووةاملنظمة، يف دورته الرابعة والسووووووووت  بعد املائة، على  جملسموافقة  منذ 
 تهاوحوكم احلالية العضوووووية) ااختصوووواصوووواهتاسووووتعراض  الرقمية وطلب والملراعة لألغذية
 لس،واجمل والربانمج اكاألمس مصوووووووووايدو  والغاابت جلان الملراعة قبل من( الملمين اوجدوهل

على جلنة " والملراعة املنصووووووة الدولية لألغذية اختصوووووواصووووووات" املعنونة عرضووووووت الوثيقة
 أكتوبر/تشووووورين األول 2 - سوووووبتمرب/أيلول 28) والعشووووورين الملراعة يف دورهتا السوووووابعة

 أكتوبر/تشووووووووورين األول 9-5) والعشووووووووورين يف دورهتا اخلامسوووووووووة الغاابت وجلنة( 2020
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اتريخ التنفيذ أو النسبة  احلالة  
املئوية ملعدل التنفيذ، يف 

 حال وجودمها

 عليقاتالت

املعلومات عن استدامة احلصول على ممليد من 
 متويل املنصة

 يف إدراجهووا سوووووووووووووويتمتعقيبووات و  اتتوجيهوو الفنيت  اللجنت  لتوواك  وقوودمووت(. 2020
 خطةوضووووووووع  على املنظمة تعمل االختصوووووووواصووووووووات،وازاة تنقيح ومب. الوثيقةتنقيحات 

 .والشركاء األعضاء من طوعية مسامهاتستقوم على  للمبادرة ستدامامل تمويللل
الغذائية وتداعياته على األمن الغذائي والنظم 19-آخر املعلومات عن كوفيد 

طلبت إجراء اململيد من التنسووووووويق ب  الوكاالت   -25
 اليت توجد مقارها يف روما

 الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقووووة  املرجع:
  )ط( و)ي( 18

  علىارهووا يف رومووا مقوووجوود ت اليت الوكوواالت قيووادة اتفقووت ،2020 نيسوووووووووووووووان/أبريوول يف 
-ة كوفيدحئالتصووودي جلاذه الوكاالت من أجل هل ومنسوووقة منظمة مشووورتكة اسوووتجابة

 :، وهيركائمل أربعمتحورت حول  ،19
 القطري؛على املستو   التخطي /  الربجمة (1)
 ويف جمال السياسات؛ التحليلي الدعم (2)
 املعلومات؛ وتبادل الدعوة( 3)
 .لاعماأل استمرارية( 4)

 ةحئجلا السووووووووتجابةابيف ما يتعلق  التنسوووووووويق ةدزاعلى ضوووووووورورة  وكاالتهذه ال تتفقو 
 ة الرفيعة املسووووووووووتو االسووووووووووتشوووووووووواريموعة اجمل اجتماعات عقد ذلك، وبعد ،19-كوفيد
 ها.وتوثيق 19-ة كوفيدحئاجل املشرتكة االستجابة لتنسيقأكثر تواترًا  بشكل
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 على حمددةحصوووووووووائل و  نتائج على الوكاالت سووووووووورتكمل ،ص آفامل املسوووووووووتقبلخي ما يفو 
 راثاألبراز إ أجل من - يقالتنسووووووووووو زادةانشوووووووووووئة عن  ،واإلقليمي القطري املسوووووووووووتوي 

 اإلجراءاتضوووووع ختو . الوكاالت هذه تبذهلا اليت اجلماعية اجلهودالنامجة عن  ةلموسوووووامل
السووووووتعراض منتظم من أجل  السوووووواحل، منطقة الشووووووأن يف هو كما  احلالية، املشوووووورتكة

 .19-شئ عن جائحة كوفيدالنا الوضع مع فلتكي  ا
 18 )الووفووقوورة CL 164/6 Rev.1الوووثوويووقوووووووة   -26

 املنظمووووووة إىل تكثيف عملهووووووا  دعووووووت ) ((
يف جمووال حتليوول البيوواانت ومجعهووا، مبووا يف ذلووك 
أنشوووووووووووووطة نظام معلومات األسووووووووووووووامل الملراعية، 
إضووافة إىل قدرهتا يف جمال املراقبة على الصووعيد 
القطري وشووووووود دت على دور املنظمة يف رسوووووووم 
السوووووووياسوووووووات من أجل دعم البلدان للتخفيف 

طاع الملراعي وبناء قدرة الق 19-من أثر كوفيد
على الصمود 

  الغذائية ابلسلعاملتعلقة  السومل تطورات عن منتظمة تقارير تقدمييف  نظمةاستمرت امل 
 تقييمات ذلك يف مبا الملراعية، ابألسوووامل املتعلقة املعلومات نظام وحماصوويل األسوواسووية

 رواألسووووووووعا العامليف  األغذية على والطلب العرض حالة على 19-جائحة كوفيد آاثر
ا الدولية  ،والملراعة األغذية عن املبكر نذارواإل عالملإل يالعامل النظام إطار ويف. أيضوووووووً
 مجيع يف األغذية على والطلب العرض حالةراقب بشوووووووووكل متواصووووووووول ت املنظمة ظلت
وابإلضووووووووافة إىل . السووووووووائدة الظرو  عن منتظمة تقارير وأصوووووووودرت ،األقاليمو  البلدان
 نشووووووووور خالل من وأدلة حتليالتاجلائحة،  تفشوووووووووي بداية منذ ،، أاتحت املنظمةذلك

ما  يف البلدان مسوواعدةمن أجل  فنية ومذكرات لسووياسوواتخاصووة اب موجملاتواثئق و 
 التجارية التدفقات خثر وعدم القيمة سووووووووالسوووووووولعمل  على للحفاظ جهودمن  تبذله
 املنظمة نظمت ه اجلهود،هذ دعمسووووووووووووووعًيا إىل مواصوووووووووووووولة و تفشووووووووووووووي اجلائحة.  خالل

 .اإللكرتونية والندوات واحلوارات األحداث من العديد يف وشاركت
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املئوية ملعدل التنفيذ، يف 
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)مل((  18 )الفقرة CL 164/6 Rev.1الوثيقة   -27
على أمهية حشوود املوارد الالزمة وإدارة  شوود دت

اليت تعرتض  19-املخووواطر املتصوووووووووووووولوووة بكوفيووود
برانمج عموووووول املنظمووووووة، مبووووووا يف ذلووووووك خطر 
اإلخالل بعملية حشووووووووووووود املوارد؛ إضوووووووووووووافة إىل 

عضوووووووووووووواء من أجل اسووووووووووووووتبامل أية العمل مع األ
أخطوووار قووود هتووودد إمووودادات األغوووذيوووة واألمن 

 الغذائي والتغذية وجماظتها

  من واسووووووووعةوطائفة  اإلمنائية املتحدة األمم ومنظومة األعضوووووووواء عملم محبنظمة امل تعمل 
 املخاطر من واسوووعة جمموعة ومعاجلةسوووتبامل ال األطرا  متعدديو  اإلقليمي  الشوووركاء

جراء  والتغذية الغذائي واألمن الغذائية اإلمدادات وأمن سووووووووووووالمةهتدد اليت  الناشووووووووووووئة
 أن منها إدراًكاقامت املنظمة، و . واالقتصوووادية االجتماعية وآاثرها 19-جائحة كوفيد

 املسووووتو  علىسوووود بشوووو  الطرمل تجي أن كنجسوووويًما مي هتديًداشووووكل ت تملال ال األزمة
 الرتكيمل مع 19-جائحة كوفيد من والتعايف لالسووووووتجابة شوووووواملة خطةبوضووووووع  الوطين،

يف و  احلالية األزمة مواجهةيف  أعضووووووووائها لدعم أولوية ذات عمل جماالت سووووووووبعة على
 التنمية أهدا  عرب تقدموترية إحراز  تسوووووووووووووورع بطرمل الغذائية النظم" لتحويل بناء"ال

تحالف ال خالل من يعاملخذ بملمام عمل خ املنظمة أن ذلك من واألهم. املسووووووووتدامة
 حكومة قرتحتهالذي ا ،التحالفهذا  يهد و  .19-كوفيد  جلائحة للتصووودي ئيالغذا

شووووووووووود األ الفئات لدعم الفنية واخلربة املالية املواردحشووووووووووود  إىل، نظمةامل وتقوده إيطاليا
 .ةاحلاليائحة ابجلضررًا ت واألكثر اضعفً 

 18 )الووفووقوورة CL 164/6 Rev.1الوووثوويووقوووووووة   -28
ثووة تطل عووت)ش((  يف  إىل تلقي معلومووات حموود 

املسووووووووووووووتقبل عن عمل املنظمة يف مواجهة أزمة 
 . 19-كوفيد

 الدورة ب  املشرتك االجتماع 
 املائة بعد والعشرين التاسعة
 الثالثة والدورة الربانمج للجنة

 للجنة املائة بعد والثمان 
 املالية

تعرض خالل االجتماع املشووووووورتك ب  الدورة التاسوووووووعة والعشووووووورين بعد املائة للجنة سووووووو
 مج والدورة الثالثة والثمان  بعد املائة للجنة املالية.الربان

 


