
November 2020  CL 165/LIM/4 

 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على العنوان

NE247/A 

A 

 اجمللس
 الدورة اخلامسة والستون بعد املائة

 2020ديسمرب/كانون األول  4 –نوفمرب/تشرين الثاين  30

 الرابعة والستني بعد املائة حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته
 )2020يوليو/متوز  6-10(

      

 موجز
 ويتضمن .)2020يوليو/متوز  10-6الستني بعد املائة (و  الرابعةاجلدول التايل القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته يعرض 
 .املتخذة من القراراتقرار ) وحالة تنفيذ كل 2) الفقرة (الفقرات) ذات الصلة من تقرير اجمللس؛ (1: (إىل إحالة

 مسائل من الدورات السابقة طلب اجمللس معلومات حمدثة عنها.ويتضمن اجلدول أيًضا 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اجمللس
 ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. أخذ العلمإن اجمللس مدعو إىل 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Rakesh Muthoo السيد

 للمؤمتر واجمللس  العامنياألم
 55987 06570 39+ اهلاتف:

 
 
 

http://www.fao.org/




CL 165/LIM/4 1 

 والستني بعد املائة الرابعةالقرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته حالة تنفيذ 
 )2020 يوليو/متوز 6-10(

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 املكاتب امليدانية

نقل وظائف مكتب دعم املكاتب امليدانية السابق إىل الرتتيبات اكتمل 
وتتلقى املكاتب  .2020أغسطس/آب األول من  التنظيمية اجلديدة يف

اليت أصبحت  ،امليدانية اآلن الدعم املباشر املتزايد من وحدات املقّر الرئيسي
 املسؤولة اجلديدة عن العمليات اآلن، على النحو التايل:

صياغة سياسة الالمركزية  Thomas السيد لعاميقود �ئب املدير ا •
خط والتنسيق واإلشراف الشامل على املكاتب امليدانية ابعتبارها 

لقيادة خط اإلبالغ ابء لألف للمثلني اإلقليميني، بدعم من  اإلبالغ
 ؛العليا

ويلعب مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد دور اإلشراف  •
ة، ويوحد أي قضا� مالية ويبلغ عنها والدعم إلدارة امليزانية الشامل

خالل تقارير امليزانية الدورية. ويعمل مكتب االسرتاتيجية  من
والتخطيط وإدارة املوارد بشكل وثيق مع مسؤويل شبكات ممثليات 

 يف هذه الوظيفة. وتتمركز ا حمور�ً املنظمة اإلقليميني الذي يلعبون دورً 
ية املناظرة مع مكتب ملكية سياسة املسامهات النقدية احلكوم

االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ويتم تنسيقها عرب األقاليم 
ات ا يف مفاوضات اتفاقا رائدً املكاتب اإلقليمية اليت تلعب دورً  مع

 X 1-  (...) استمرار حصول املكاتب امليدانية على الدعم  طلبإن اجمللس
الكامل من املقر الرئيسي بعد حّل مكتب دعم املكاتب امليدانية 

واإلقليمية الفرعية  ةلضمان أتثري املنظمة على املستو�ت اإلقليمي
 ح)-13(الفقرة  والقطرية؛
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البلدان املضيفة ومراقبة مدفوعات املسامهات النقدية ابلتشاور 
 شعبة الشؤون املالية ومكتب الشؤون القانونية؛ مع

وتتوىل شعبة الشؤون البشرية مجيع احتياجات املوارد البشرية، مبا  •
ذلك تعيني ممثليات املنظمة، ومن خالل موظفي املوارد البشرية  يف

 املعينني؛
، توفر خدمات البنية دمات اللوجستيةملشرت�ت واخلإىل اوابلنسبة  •

التحتية الدعم الفين للمكاتب امليدانية يف أعمال التجديد املختلفة، 
ملباين، وتقوم بتطوير دليل حول كيفية اختيار أفضل مساحة وتغيري ا

مكتبية. وابإلضافة إىل ذلك، يف إطار اسرتاتيجية املسؤولية البيئية يف 
املنظمة، توفر خدمات البنية التحتية الدعم الفين لتنفيذ نظم الطاقة 
املتجددة، مثل نظم األلواح الشمسية، ابإلضافة إىل دعم تطوير نظام 

البيئية، وتدعم دائرة خدمات املشرت�ت عمليات الشراء من  اإلدارة
 ؛املعينني خارج املقر الرئيسيخالل مسؤويل املشرت�ت 

دير شعبة خدمات شبكة معلومات املكاتب القطرية، تإىل وابلنسبة  •
 تكنولوجيا املعلومات جوانب النظام وتنسق مع جمموعة التوجيه؛

تنسيق الوثيقني مع املكاتب ويعمل املستشار القانوين ابلتشاور وال •
اإلقليمية بشأن التفاوض (أو إعادة التفاوض) على اتفاقات البلدان 

 املضيفة واالتفاقات األخرى على املستو�ت القطرية؛
ويف ما يتعلق إبعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وسياسات  •

ملتحدة األمم املتحدة، أنشأت شعبة الشراكات والتعاون مع األمم ا
عن التنسيق والتعاون يف األمم املتحدة، مبا  ا مسؤوًال ا خمصصً فريقً 
ذلك التعاون يف ما بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. وتنسق  يف

شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة مشاركة منظمة األغذية 
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شاركة والزراعة يف تنفيذ إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وامل
اآلليات العاملية واإلقليمية جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة،  يف

ورصد التقدم احملرز يف التنفيذ من أجل حتديد الفرص الرئيسية، 
التآزر، والعقبات على املستوى امليداين، وتبادل اخلربات وتعزيز  وأوجه

ات على مستوى التزام املمثلني القطريني للمنظمة ابلتوجيهات والسياس
 منظومة األمم املتحدة؛

التنسيق والدعم للمؤمترات  وتوفر شعبة خدمات األجهزة الرائسية •
اإلقليمية على مستوى املقّر الرئيسي، لتحسني جودة حوار السياسات 
على املستوى اإلقليمي وتعزيز املبادرات املؤسسية اجلديدة، وضمان 

رير يف الوقت املناسب الرتكيز االسرتاتيجي، وضمان تقدمي التقا
اجمللس واملؤمتر. وتقود شعبة خدمات األجهزة الرائسية الز�رات  إىل

امليدانية للممثلني الدائمني، اليت تتيح لألعضاء الفرصة للتعرف 
عمل املنظمة يف امليدان، ومراقبة التحد�ت اليت تواجه املكاتب  على

امليدانية، وتعزيز معرفة ممثلي الدول األعضاء ومشاركتهم يف عمل 
املكاتب امليدانية. كما تتعامل شعبة خدمات األجهزة الرائسية مع مجيع 
اجلوانب يف إطار واليتها املتعلقة بتعيني ممثلي املنظمة، مثل التقدميات 

 ؛العتماداالرمسية إىل احلكومات وخطاابت 
وتواصل الوحدة املسؤولة عن إحاطات مكتب املدير العام دعم  •

مسامهات املكاتب امليدانية يف اإلحاطات القطرية واملواد ذات الصلة 
 ديرين العامني املساعدين.مبشاركة وثيقة من امل

ة واسُتكمل نقل املسؤوليات هذا مبستوى أعلى من تفويض السلط
املمثلني اإلقليميني، كما شرعت املنظمة يف حتليل شامل لنموذج أعمال  إىل

املكاتب امليدانية، من خالل "مراجعة أولية داخلية للمكاتب اإلقليمية" 
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ا لتشمل املكاتب القطرية. ويستجيب ويتم توسيعها حاليً ، 2019عام  يف
ل هذه ذلك لطلب رئيسي من املؤمترات اإلقليمية واجمللس؛ ومن خال

العملية، من املتوقع حتديد التحوالت الالزمة لتعزيز القدرات الفنية 
والتشغيلية، والتحرك حنو تفويض أكرب للسلطات من أجل ز�دة كفاءة تنفيذ 
الرب�مج وخدمة األعضاء بشكل أفضل. وستستمر التحسينات يف الرتتيبات 

ملنظمة الدروس بينما تستخلص ا التنظيمية اجلديدة والتعديالت الضرورية
 من تنفيذها.
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  التنفيذحالة  التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 مكتب املفتش العام 

سيستمر استكشاف مصادر متويل إضافية حبسب احلاجة مع االلتزام الكامل 
 الصف، 2، اجلدول FC 183/8.2 من قبل املدير العام (راجع الوثيقة 

25.( 

X  2-  (...) مكتبإجراء مزيد من التحسينات لتعزيز  طلبإن اجمللس 
املفتش العام واستقالليته التشغيلية من خالل ضمان التمويل املستدام 
ضمن حدود املوارد املتاحة للمكتب وتكليف املفتش العام ابملسؤولية 

-19(الفقرة  ؛اإلدارية املالئمة وضبط املوارد املالية والبشرية للمكتب
 ط)

 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

تواصل اإلدارة زمخها يف التحسينات اليت مت إجراؤها يف معدل حتقيق غا�ت 
. وبشكل عام، مت حتقيق 10مؤشرات األداء الرئيسية ضمن اهلدف الوظيفي 

من غا�ت أهداف مؤشرات األداء الرئيسية ابلكامل خالل  ائةيف امل 63
 سابقة.يف فرتة السنتني ال ائةيف امل 50، مقارنة بنسبة 2019-2018فرتة 

مقابل مجيع على طول خطوط التحسني هذه عملها املنظمة  وتواصل
غا�ت مؤشرات األداء الرئيسية يف فرتة التقرير املقبلة من خالل تقرير تنفيذ 

 .2021-2020الربامج للفرتة 
أولوية رئيسية للمنظمة كما يتضح من ز�دة عدد املؤشرات وتعترب هذه 

. وعلى سبيل لتنفيذاابإلضافة إىل ارتفاع معايري  10ضمن اهلدف الوظيفي 
، مت تضمني مؤشر 2021-2020املثال، يف إطار النتائج االسرتاتيجية للفرتة 

املوظفني الذين أكملوا دورات تعّلم هاء لرصد نسبة -3-10األداء الرئيسي 

 X 3-  من مؤشرات األداء  عددإىل ضعف أداء إن اجمللس (...) أشار بقلق
اإلدارة اختاذ  من وطلب 10الرئيسية ضمن اهلدف الوظيفي 

 و)-15(الفقرة  اإلجراءات املناسبة ملعاجلة هذا املوضوع؛
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عن بُعد بشأن الوقاية من التحرش والتحرش اجلنسي وسوء استعمال السلطة 
 .ية من االستغالل واالنتهاك اجلنسينيواحلما

وكان هناك حتسن على وجه اخلصوص يف ما يتعلق مبؤشر األداء الرئيسي 
ألف يف ما يتعلق بتوفري واثئق اجلهاز الرائسي يف مجيع اللغات: -10-1

، ومع مزيد من التحسينات اجلارية لتحقيق اهلدف ائةيف امل 82إىل  وصوًال 
ابستمرار. ويف الوقت نفسه، مت إحراز  ائةامليف  100الطموح املتمثل يف 

 تقدم يف ما يتعلق بتعدد اللغات على الرغم من التحد�ت بسبب أثر 
، مبا يف ذلك نشر تقارير اجمللس واملؤمتر جبميع اللغات يف نفس 19-كوفيد

 كان يستغرق ما يصل إىل ستة أسابيع يف املاضي.  ممايوم اعتماد التقارير، 
دال، تواصل املنظمة تقليل -3-10ما يتعلق مبؤشر األداء الرئيسي ويف 

، 2019إجنازها يف عام ا مع العدد الكبري من توصيات املراجعة املعلقة متاشيً 
توصية معلقة إىل تسع توصيات فقط. ويف �اية عام  45حيث مت ختفيض 

ي ، أائةيف امل 12، كانت نسبة التوصيات املعلقة منذ فرتة طويلة 2019
. ولتحسني هذا الوضع، عززت املنظمة ائةيف امل 10أعلى بقليل من هدف 

جهودها يف جمال الرصد املؤسسي من خالل استخدام لوحة متابعة خمصصة 
لتوصيات املراجعة، واملتابعة االستباقية مع املسؤولني عن اإلجراءات، 

سبة واالستخدام املنتظم لرسائل التشغيل التلقائي. وأدى ذلك إىل خفض ن
يف نوفمرب/تشرين الثاين  ائةيف امل 9ة منذ فرتة طويلة (قالتوصيات املعل

وستواصل املنظمة جهودها  .2019-2018)، وابلتايل تلبية غاية فرتة 2020
لتحقيق مزيد من التقدم يف تقليص نسبة التوصيات املعلقة منذ فرتة طويلة 

  . 2021-2020للفرتة 
ألف بشأن النسبة املئوية لتغطية -2-10ما يتعلق مبؤشر األداء الرئيسي ويف 

املراجعة، مبا يف ذلك املخاطر العالية، والقيود على املوارد، والوظائف الشاغرة 
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يف مكتب املفتش العام، جيري استعراضها ومعاجلتها، من بني أمور أخرى، 
 سياق بر�مج العمل وامليزانية. يف

 االجتماع أعمال جدول على اللغات تعدد بشأن بند إدراج املقرر من
 رؤساء ونواب رؤساء مع للمجلس املستقل الرئيس عقده الذي الرمسي غري

ومت تعميم . 2020 الثاين نوفمرب/تشرين 27 اجلمعة يوم ،اإلقليمية اجملموعات
ا يف ما مذكرة إعالمية هلذا االجتماع حول موضوع تعدد اللغات، وأيضً 

ا وأنشطة التوعية األخرى للمنظمة. وتبذل املنظمة جهودً  بوعاتطيتعلق ابمل
وظائف نشر املعلومات يف املنظمة من خالل توسيع نطاق لتعزيز فعالية 

لتقدميها  يقةوثالتغطية اللغوية يف تنفيذ أنشطة الدعم الفين. ومت إعداد 
الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس ملواصلة تبسيط القدرات  إىل

وأساليب العمل، ولتحقيق تعدد اللغات بشكل أكمل، سواء من حيث 
ي لدعم عمليات احلوكمة، أو يف ما يتخطاه، أي التنفيذ الفعال الفهم التقليد

 ونشر أنشطة املنظمة املعيارية وأنشطة املساعدة الفنية.

X  4-  (...) قبل مبعلومات، األعضاء  تزويد اإلدارة إىل طلبإن اجمللس
د اللغات عن كيفية ضمان مبدأ تعدّ  ،لمجلساملقبلة لدورة الانعقاد 

 ط)-15(الفقرة  املنظمة؛على حنو أكرب يف 
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد

سيتم ترسيخ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد بشكل كامل يف خطة التنمية 
 وأهداف التنمية املستدامة (راجع الوثيقة 2030املستدامة لعام 

 CL 165/3.( 

 X 5-  (...) املنظمة إىل اختاذ اإلجراءات املالئمة لريتكز  دعاإن اجمللس
 للتنمية املستدامة 2030إطارها االسرتاتيجي اجلديد على خطة عام 

 ل)-15(الفقرة  ولتوفري التوجيهات إىل األعضاء؛

 األرصدة غري املنفقة

سيتم إبالغ جلنة املالية عن تنفيذ االستخدامات املقرتحة ملرة واحدة كجزء 
من عملية اإلبالغ املنتظم عن أداء امليزانية، كما سيتم إبالغ األجهزة 

املقرر تقدميه  2021-2020الرائسية كجزء من تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
 . 2022يف عام 

[راجع الوثيقة  العتمادات فرتة السنتنياألرصدة غري املنفقة ُعرضت وثيقة 
CCLM 110/3[  على االجتماع املشرتك للدورة التاسعة والعشرين بعد

املائة للجنة الرب�مج واالجتماع الثالث والثمانني بعد املائة للجنة املالية 
). وإن JM 2020.2/3(راجع الوثيقة  2020نوفمرب/تشرين الثاين  9 يف

 ا.املناقشة مستمرة حاليً 

X 
 

إىل تلقي معلومات مفّصلة عن اإلنفاق   تطّلعإن اجمللس (...)  -6 
يف ما يتعلق  2019-2018بشأن الرصيد غري املنفق للفرتة 
 ب)-17(الفقرة  ؛19-ابستجابة املنظمة ألثر جائحة كوفيد

أّن النقاش املنهجي حول استخدام إن اجمللس (...) أشار إىل  -7
إىل استعراض هذه املسألة  وتطّلعاألرصدة غري املنفقة ال يزال قائًما 

خالل دورته اخلامسة والستني بعد املائة بعد استعراضها من جانب 
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واالجتماع املشرتك بني جلنيت 
 الرب�مج واملالية يف الدورة اليت سيعقدها خالل فصل اخلريف؛

 ج)-17(الفقرة 

 ، وعملياهتا وإجراءاهتا للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطةاطلقً سياسة املنظمة املتعلقة بعدم التسامح م

راجع كل من جلنة املالية يف دورهتا الثالثة والثمانني بعد املائة، واالجتماع 
املشرتك للدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثالثة 

 X 8-  (...) إىل املنظمة حتديث خطة عملها للوقاية  طلبإن اجمللس
ئج التحرش والتحرش اجلنسي واستغالل السلطة، استجابة للنتا من
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"التقرير  CL 165/INF/6 Rev.1والثمانني بعد املائة للجنة املالية، الوثيقة 
السنوي عن سياسات وعمليات وإجرات املنظمة للوقاية من التحّرش 

نتائج الدراسة  لك، مبا يف ذةوالتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلط
االستقصائية بشأن رضا املوظفني"، وسيتم عرضها على الدورة اخلامسة 

 من جدول األعمال املؤقت. 9والستني للمجلس الستعراضها مبوجه البند 

اليت توصلت إليها الدراسة االستقصائية بشأن رضا املوظفني خالل 
إىل استعراض التقدم احملرز هبذا  وتطّلع، 2020-2019الفرتة 

 د)-17(الفقرة  .اخلامسة والستني بعد املائةاخلصوص يف دورته 
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 أساليب عمل اجمللس

ا غري رمسي مع رؤساء اجملموعات للمجلس اجتماعً  عقد الرئيس املستقل
، حيث نوقشت مسألة طول 2020سبتمرب/أيلول  24اإلقليمية ونواهبم يف 

مناقشة اجمللس لتقرير الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج. 
وشجع األعضاء يف هذا االجتماع على تبسيط جداول األعمال املستقبلية 

 الرب�مج، مشريين إىل أمهية الكفاءة.للجنة 
وبعد ذلك، قدم املدير العام، ابلتشاور مع رئيس جلنة الرب�مج، جدول 

 16أعمال الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج، الذي تضمن 
ا على جدول أعمال الدورة ا على جدول األعمال، مقارنة ابلعشرين بندً بندً 

بعد املائة. وابإلضافة إىل ذلك، تضمن جدول أعمال الثامنة والعشرين 
ا بني البنود ا واضحً الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج ترسيمً 

املطروحة الختاذ قرار بشأ�ا والبنود املقدمة للعلم، مما يضمن قدر أكرب 
 الكفاءة للدورة. من

 X 9-  لقضا� اجلوهرية املدرجة من العدد الكبري إىل اإن اجمللس (...) أشار
يف تقرير الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج والوقت 

أن تبحث  وطلبشامل، على حنو اجمللس للنظر يف التقرير يلزم الذي 
للرئيس املستقل اجتماعات غري رمسية عقد لاملعمول هبا اآللية 

اهبم ونو لمنظمة لجملموعات اإلقليمية امع رؤساء للمجلس 
سني أساليب من أجل حتمراقبني صامتني) يف هذه املسألة  (حبضور

 د)-18(الفقرة  عمل اجمللس؛
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 تقييم العمل اإلحصائي للمنظمة

تعمل املنظمة على اقرتاح لتعزيز إدارة األنشطة اإلحصائية يف املنظمة ليتم 
ا الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج، كما كان مقررً النظر فيه يف الدورة 

 األصل. وسينظر االقرتاح يف خمتلف القضا� اليت أاثرها التقييم.  يف
ويف ما يتعلق ابسرتاتيجية املنظمة لتحديث اإلحصاءات، تعمل أمانة 

حتديث هذه العمل املشرتكة بني اإلدارات املعنية ابإلحصاءات على  موعةجم
ستناد إىل التوصيات الصادرة عن التقييم، وإعداد "خطة تنفيذ" الوثيقة ابال

. وستستند هذه الوثيقة املرافقة إىل لرتمجة االسرتاتيجية إىل إجراءات ملموسة
ة الطريق الصادرة رطا على نطاق املنظومة، وال سيما خاالواثئق الصادرة مؤخرً 

يف األمم  جملس الرؤساء التنفيذيني بشأن حتديث نظام اإلحصاءات عن
املتحدة، واسرتاتيجية األمن العام بشأن البيا�ت. وستعرض كل 

االسرتاتيجية املنقحة وخطة التنفيذ على أعضاء جلنة الرب�مج جلمع  من
تعليقاهتم، قبل عرضها على الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج 

 الستعراضهما وإقرارمها. 

X  10-  (...) تلقي االسرتاتيجية احملّدثة بشأن العمل إىل تطّلع إن اجمللس
 ز)-18(الفقرة  ؛اإلحصائي للمنظمة
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 مقاومة مضادات امليكروابت

ؤشرات احملتملة بشأن مقاومة مضادات تدرس األمانة جمموعة من امل
ستخضع للتشاور امليكروابت إلطار النتائج االسرتاتيجية احلايل، واليت 

األعضاء، مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن الدورة السابعة والعشرين  مع
للجنة الزراعة بشأن إطار الرصد والتقييم املقرتح خلطة عمل املنظمة بشأن 

ومت إعداد مذكرة  .2025-2021مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة 
مفاهيمية للمركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

(األمراض احليوانية املصدر ومقاومة مضادات امليكروابت)  ةالعاملي
األمراض احليوانية املصدر)، واملشاورات جارية مع منظمة الصحة  (مركز

يف التنسيق وآليات التنفيذ. العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان بشأن تعر 
وعالوة على ذلك، يضطلع املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العاملية بدور قيادي يف التنسيق بني اإلدارات يف املنظمة 
بشأن األمراض احليوانية املصدر، ومقاومة مضادات امليكروابت، والصحة 

عمل املشرتكة بني اإلدارات املعنية ال موعةجمالواحدة. وختضع اختصاصات 
مبقاومة مضادات امليكروابت للمراجعة، كما جيري العمل على إنشاء 

عمل جديدة معنية ابلصحة الواحدة ابلتشاور مع األقسام واملكاتب  موعةجم
 ذات الصلة. 

X  11-  (...) احلصول على توجيهات من اللجان الفنية  طلبإن اجمللس
سني املؤشرات املقرتحة بشأن مقاومة املختصة من أجل مواصلة حت

مضادات امليكروابت أو تغيريها إذا اقتضى األمر ابلتشاور 
إىل تلقي تقرير مرحلي عن إنشاء املركز  وتطّلع(...)  األعضاء مع

اجلديد املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
من أجل توطيد عمل املنظمة يف جمايل مقاومة مضادات امليكروابت 
واألمراض احليوانية املصدر، وذلك ابلتنسيق مع املنظمة العاملية 

 ط)-18؛ (الفقرة لصحة احليوان
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية

من  1أبحكام الفقرة  ، عمًال أنشأت الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة
املادة السابعة من الئحتها الداخلية، اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية، 

 امنتدى حكوميً إقرار إنشاء هذه اللجنة ابعتبارها  ودعت اجمللس واملؤمتر إىل
قضي واليته مبناقشة قضا� الثروة احليوانية وأولو�هتا والتوصل إىل توافق ت ولًياد

الئحتها  من املادة السابعة من 3أبحكام الفقرة  يف اآلراء بشأ�ا. وعمًال 
واختصاصاهتا  راجعت جلنة الزراعة الالئحة الداخلية للجنة الفرعية الداخلية،

ا بتوافر واعتمدهتا. وأوصت كذلك بعقد الدورة األوىل للجنة الفرعية، رهنً 
، تليها الدورة 2022األموال من خارج امليزانية، خالل الربع األول من عام 

الدورة التاسعة  الثامنة والعشرون للجنة الزراعة. ورحب االجتماع املشرتك بني
مج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�

املالية إبنشاء اللجنة الفرعية، وأوصى اجمللس واملؤمتر إبقرارها يف دورتيهما 
ا ابملوعد املوصى به لعقد الدورة القادمتني. كما أحاط االجتماع املشرتك علمً 

لدورات خارج امليزانية  األوىل للجنة الفرعية، ودعا إىل تقدمي دعم كاف من
 اللجنة الفرعية.

 X 12-  (...) الثروة احليوانية بقطاع  اللجنة املعنية أبمهيةأقّر إن اجمللس
ودورها يف دعم األعضاء من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، 
وعمل املنظمة يف هذا الصدد، وكذلك املسائل ذات الصلة 
املعروضة على جلنة الزراعة واملتصلة إبنشاء اللجنة الفرعية املعنية 

رة (الفق ؛مواصلة املناقشة ضمن جلنة الزراعة وطلبابلثروة احليوانية، 
 ك)-18

 خطة العمل لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف قطاعات الزراعة

-2021املشروع املعدل خلطة العمل للفرتة متديد فرتة التنفيذ يف ينعكس 
من أجل تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم  2023

، املعروض على الدورة السابعة التنوع البيولوجي عرب خمتلف قطاعات الزراعة

 X 13-  (...) بتمديد فرتة تنفيذ خطة العمل لتصبح أوصى إن اجمللس
 ل)-18؛ (الفقرة ثالث سنوات
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والعشرين للجنة الزراعة والدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت (راجع 
)، وسيتم COFO/2020/5/Rev.2، والوثيقة COAG/2020/16الوثيقة 

عرضه على الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك يف فرباير/شباط 
2021. 
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 2021مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 

تواصل منظمة األغذية والزراعة تقدمي دعمها الكامل للمبعوثة اخلاصة 
بشأن النظم الغذائية. وجيري متثيل املنظمة  العملية التحضريية ملؤمتر القمة يف

اللجنة  يف هياكل احلوكمة، مع مشاركة املدير العام كعضو يف متثيالص كامًال 
االستشارية، ورئيس اخلرباء االقتصاديني كعضو يف الفريق العلمي، ومديرة 
شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية اليت متثل املنظمة يف فريق املهام التابع 

 لألمم املتحدة. 
تستضيف املنظمة جزًءا من أمانة مؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية املوجود و 

ويتوىل رئيس اخلرباء االقتصاديني ابلتعاون مع مديرة شعبة النظم  .يف روما
الغذائية وسالمة األغذية كعضو يف أمانة مؤمتر القمة، تنسيق املسامهة الفنية 

 . مؤمتر القمة أمانة والزراعة يفاليت تقدمها منظمة األغذية 
وتدعم املنظمة مباشرة مسار العمل األول بشأن "ضمان حصول اجلميع 

كما   على غذاء مأمون ومغٍذ" ابعتبارها وكالة األمم املتحدة األساسية.
مسارات العمل املتبقية يف إطار فرادى املسارات اليت تتوىل ستدعم املنظمة 

ويقوم الفريق العلمي، بدعم . ملتحدة الراعيةتنسيقها سائر وكاالت األمم ا
من منظمة األغذية والزراعة، إبعداد سلسلة من الواثئق عن مجلة أمور منها 
 التعاريف واملفاهيم ووضع مناذج املقايضات املتأصلة يف النظم الغذائية.

وإجرائها  حوارت القمة بشأن النظم الغذائيةالدعم لتنسيق وستوفر املنظمة 
 تغطية مكاتبها القطرية الواسعة النطاق.من خالل 

X  14-  (...) توجد  سائر الوكاالت اليتودعا  املنظمة إىل طلب إن اجمللس
؛ مقارها يف روما إىل توفري الدعم الالزم للمبعوثة اخلاصة وفريقها

 ن)-18(الفقرة 
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 ا بيدمبادرة العمل يدً 

من جدول  6مت إعداد حتديث لكي يستعرضه اجمللس ويتداوله يف إطار البند 
 .)CL 165/6األعمال (راجع الوثيقة 

 X 15- احلصول على تقارير منتظمة بشأن  إىل تطّلعاجمللس (...)  إن
 س)-18(الفقرة  التقدم احملرز يف هذا اجملال؛
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 اجلراد الصحراويطفرات 

من أجل دعم القدرات القطرية اليت قد يربكها حجم األزمة، توفر املنظمة 
املكافحة يف حاالت الطوارئ ودعم املساعدة الفنية والتشغيلية لعمليات 

ا، مع أحدث األمثلة سبل العيش ابلنسبة إىل الفئات األكثر ضعفً 
ذلك يف القرن األفريقي. وتشمل اإلجراءات اجلارية عمليات املراقبة   على

إدارهتا احلكومات ذات الصلة، حيث واملكافحة اجلوية واألرضية اليت تتوىل 
توفر املنظمة الدعم بشكل مبيدات اآلفات، ومبيدات اآلفات احليوية، 

ن وغريها، واملعدات، والتدريب، واخلربة الفنية، والطائرات، وساعات الطريا
 . بفضل مسامهات عينية ومالية من جمموعة من الشركاء

، جنحت عمليات املكافحة يف عدد من 2020بتمرب/أيلول وحبلول س
 29البلدان، ال سيما يف كينيا، وبقيت اإلصاابت يف بلدين فقط من أصل 

كستان واهلند حيث عاد الوضع إىل طبيعته بفضل القدرات بلًدا متأثرًا ويف اب
. ولكن يبقى شرق القوية املصحوبة مبسامهات مالية لدعم اجلهود املنسقة

وما زالت احلكومات الوطنية تتوّىل قيادة عمليات ا خلطر كبري. أفريقيا معرضً 
املكافحة واملراقبة بدعم من املنظمة من خالل توفري مبيدات اآلفات، 

وجتدر اإلشارة  .ومبيدات اآلفات احليوية، واملعدات، والطائرات، والتدريب
إىل أن اإلجراءات املعززة واملستمرة قد سامهت حىت اآلن يف جتّنب وقوع 
أزمة إنسانية كبرية يف أفريقيا الشرقية ويف تفادي اإلصاابت على نطاق واسع 

 .يف أفريقيا الغربية

X  16-  (...) وضع  إمكانية إىل املنظمة النظر يف طلبإن اجمللس
اسرتاتيجيات طويلة األجل، تشمل تعزيز القدرات املؤسسية وإجراء 
دراسات حبثية مرجعية للحيلولة دون حدوث هذه الطفرات 

جديد، ودعا املنظمة إىل مواصلة عملها يف جماالت الرصد  من
 ع)-18؛ (الفقرة واإلنذار املبكر واملكافحة والتنسيق وتعبئة املوارد
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مليون دوالر أمريكي استجابة للطلب. وسوف  203وحىت اآلن، مت مجع 
للجراد الصحراوي حىت ديسمرب/كانون األول  تتواصل استجابة املنظمة

، وعلى األرجح ما بعد هذا التاريخ، مع التشديد املستمر على دعم 2020
املراقبة واملكافحة على املستوى الوطين، مبا يف ذلك يف إثيوبيا والصومال 
 وجانيب البحر األمحر، ومعاجلة مسألة الوصول إىل مناطق التكاثر يف اليمن. 

التابعة للمنظمة واملعنية ابجلراد الصحراوي   الراسخة يئات اإلقليميةوتتناول اهل
االسرتاتيجيات طويلة املدى (هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة 

هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى، وهيئة مكافحة الغربية، و 
القدرات اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا) وتقدم الدعم لتعزيز 

الوطنية يف مجيع البلدان إلدارة اجلراد الصحراوي. وتركز االسرتاتيجية 
ا وتكون جمهزة جيدً إنشاء مراكز وطنية ملكافحة اجلراد واحلفاظ عليها،  على

ا لتنسيق وتنفيذ عمليات املراقبة والوقاية املنتظمة. ويف حالة ومدربة جيدً 
ليمية جديدة. وتتعاون البلدان املتأثرة نشاء جلنة إقإأفريقيا الشرقية، مت اقرتاح 

ومنظمة األغذية والزراعة مع جمموعة واسعة من الشركاء يف جمال البحوث 
 لز�دة تعزيز اإلنذار املبكر واملكافحة الوقائية.
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  التنفيذحالة  التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 محاية الغاابت وإعادهتا إىل هيئتها األصلية وإدارهتا على حنو مستدام

مت إعداد مذكرة فنية وعرضها على الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت 
من جدول األعمال (راجع الوثيقة  2-4يف إطار البند 

COFO/2020/Inf.6 ًا خالل ندوة عرب ). ومت تقدمي مذكرة معلومات أيض
 20اإلنرتنت متعلقة أبسبوع الغاابت العاملي وذات صلة بلجنة الغاابت يف 

وطلبت اللجنة من املنظمة مواصلة إصدار  .2020أكتوبر/تشرين األول 
 تقرير لتقييم املوارد احلرجية كل مخس سنوات. 

 X 17-  (...) إىل املنظمة إعداد مذكرات فنية بشأن التبعات  طلبإن اجمللس
املالية والفنية لعملية إعداد تقييم حلالة املوارد احلرجية يف العامل 

خالل مقارنة اجلوانب اإلجيابية والسلبية العتماد دورة مّدهتا  من
لدورة املقبلة على اهذه املذكرات  وعرضسنتان أو مخس سنوات، 

 ف)-18(الفقرة  للجنة الغاابت؛

 إدارة املوارد البشرية

بعنوان "حتديث عن عملية ختطيط  FC 183/5 Rev.1ُعرضت الوثيقة 
اإلجراءات ملرحلة ما بعد الدراسة االستقصائية" على الدورة الثالثة والثمانني 

 . 2020بعد املائة للجنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 X 18-  (...) على مشاركة اجلوانب البارزة للدراسة  أثىنإن اجمللس
بصورة شفافة،  2020-2019االستقصائية لرضا املوظفني للفرتة 

االستقصائية  ةإىل عرض اجملموعة الكاملة من نتائج الدراس وتطّلع
وعرض خطة عمل ملعاجلة املسائل املنبثقة عن هذه الدراسة خالل 

  ؛2020دورة جلنة املالية املقبلة املزمع عقدها يف نوفمرب/ تشرين الثاين 
 ز)-19(الفقرة 

 تفويض السلطات

وصلت املراجعة الشاملة بشأن تفويض السلطات إىل مرحلة متقدمة وبدأت 
 املصلحة.املشاورات مع أصحاب 

X  19- طلب جلنة املالية واجمللس على السواء  اأكّد جمددً اجمللس (...)  إن
من  38املادة  من 5ابلفقرة  خبصوص ز�دة تفويض السلطات عمًال 

 و)-19(الفقرة  ؛الالئحة العامة للمنظمة
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 بر�مج التعاون التقين

 – JM 2020.2/2الوثيقة املعدة لالجتماع املشرتك (كما هو مبني يف 
معلومات حمدثة عن بر�مج التعاون التقين)، إن معدالت اإلنفاق يف بر�مج 

رد يالتعاون التقين على املسار الصحيح لضمان التنفيذ الكامل للرب�مج. و 
ا يف مزيد من املعلومات احملدثة عن بر�مج التعاون التقين يف هذه الوثيقة، مب

ذلك حتليل معايري ختصيص املوارد يف امليدان من خالل تقييم بر�مج التعاون 
 التقين الذي أجراه مكتب التقييم.

 X 20-  (...) بتوجيهاته بشأن أمهية احلفاظ على معدل  ذّكرإن اجمللس
اإلنفاق يف بر�مج التعاون التقين عند مستوى يضمن التنفيذ 

 وتطّلعالتقين الذي اعتمده مؤمتر املنظمة؛  التعاونالكامل لرب�مج 
التقين، مبا  التعاونإىل احلصول على معلومات حمّدثة عن بر�مج 

يشمل املعايري الذي يعتمدها لتخصيص املوارد يف امليدان، 
يستعرضها االجتماع املشرتك بني جلنة املالية وجلنة الرب�مج  لكي

 ن)-19(الفقرة  ؛2020يف نوفمرب/ تشرين الثاين 

 مسودة مدونة السلوك بشأن إجراءات االقرتاع

جتري املشاورات غري الرمسية اليت يقودها الرئيس املستقل للمجلس 
أساس مشروع مدونة السلوك اليت أعدها املكتب القانوين. وسيتم النظر  على

يف املسألة يف دورة الربيع للجنة الشؤون الدستورية والقانونية على أساس 
 اإلضافية الواردة يف سياق هذه املشاورات.املدخالت 

X  21-  (...) على طلب جلنة الشؤون الدستورية  صادقإن اجمللس
والقانونية إىل اإلدارة إعداد مسودة مدونة سلوك لتيسري 
املشاورات اإلضافية اليت سيجريها الرئيس املستقل للمجلس 

بصيغتها ولكي تنظر فيها اللجنة متهيًدا لوضع مسودة املدونة 
 (الفقرة  ؛النهائية قبل انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر

 أ)-20

 املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية

ُعرض مشروع اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 
 –سبتمرب/أيلول  28الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة ( على

) والدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت 2020أكتوبر/تشرين األول  2

X  22-  (...) تلقي معلومات منتظمة عن طرق عمل  إىل تطّلعإن اجمللس
املنصة وهيكلها، مبا يف ذلك العضوية يف املنصة وحوكمتها 

 ح)-21(الفقرة  واإلطار الزمين إلنشائها؛
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) اللتني نظرات فيه. كما ُعقدت مناقشات 2020أكتوبر/تشرين األول  5-9(
أولية غري رمسية بشأن االختصاصات بني أعضاء مكتب جلنة مصايد األمساك 

لقادمة للجنة ا للنظر يف هذه املسألة يف الدورة الرابعة والثالثني ااستعدادً 
). وقامت األمانة مبراجعة 2021فرباير/شباط  5-1مصايد األمساك (

 االختصاصات من أجل مراعاة التعليقات املقدمة من اللجان الفنية. 

عبارة "األعضاء يف املنظمة" استخدام  طلبإن اجمللس (...)  -23
"املركز  (احلكومات)" وحذف اإلشارة إىل لإلشارة إىل "احلكومة

 يف االقرتاح الوارد يف الوثيقة "الزراعي والريفيالتقين للتعاون 
 CL 164/9ط)-21(الفقرة  ؛ 

استعراض اختصاصات املنصة من جانب  طلبإن اجمللس (...)  -24
من جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك وجلنة الغاابت وجلنة  كلّ 

 ك)-21(الفقرة  ؛الرب�مج وجملس املنظمة
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 على األمن الغذائي والنظم الغذائية 19-أثر جائحة كوفيد

من خالل �ج  19-وضعت املنظمة بر�مج االستجابة والتعايف من جائحة كوفيد
من األسفل إىل أعلى يعطي األولوية للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل والدول 
اجلزرية الصغرية النامية، اليت واجهت حتد�ت خاصة يف وجه اآلاثر املتعددة األبعاد 

وتداعياته، وآاثره االجتماعية واالقتصادية. ودعت املنظمة، من خالل  19-لكوفيد
إعداد موجز السياسات لألمني العام لألمم املتحدة بشأن أثر دورها القيادي يف 

إىل اتباع �ج ثالثي األبعاد: على األمن الغذائي والنظم الغذائية،  19-جائحة كوفيد
) الرتكيز على استمرار عمل النظم الغذائية ابعتبارها أكثر الطرق فعالية حلماية 1(

لعامل يشاركون يف إنتاج األغذية مليار شخص يف مجيع أحناء ا 4.5حياة وسبل عيش 
) وتفعيل احلماية االجتماعية املوسعة من أجل األمن الغذائي والتغذية 2وتوزيعها؛ (

 يف) والرتكيز على االستثمار املعاد توجيهه واملتسارع 3أثناء االستجابة الفورية؛ (
" النظم الغذائية كمحرك رئيسي لالنتعاش وخطة عام حتولمن أجل البناء "سبيل 
ا الحتياجات مجيع الدول اجلزرية ا خاصً . وأولت استجابة املنظمة اهتمامً 2030

الصغرية النامية، وكذلك السكان يف مجيع البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل الذين 
ا، تعرضوا الضطراابت يف اإلمدادات الغذائية أو يف الدخل. وحيثما كان ذلك ممكنً 

بيد يف صنع القرارات القائمة على األدلة وشراكات ا يتم اعتماد �ج مبادرة العمل يدً 
التوفيق بني أصحاب املصلحة املتعددين لدعم بر�مج املنظمة لالستجابة والتعايف 

واملساعدة يف حتسني مستو�ت املعيشة من خالل عمليات  19-جائحة كوفيد من
 النمو املستدامة والشاملة.

X  25- خرباهتا لتطوير  إىل املنظمة توظيف طلباجمللس (...)  إن
 19-التعاون الفين واالقتصادي استجابة ألزمة كوفيد

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ذلك ابلنسبة إىل  يف مبا
والدول اجلزرية الصغرية النامية، بغرض النهوض مبستو�ت 

 ؛ألشخاص من خالل عمليات منو مستدام وشاملامعيشة 
 ه)-22(الفقرة 
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 القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائةتنفيذ حالة 
 )2019ديسمرب/كانون األول  2-6(

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

ا بتعزيز جهودها التعاونية ا اتمً تلتزم الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما التزامً 
ضمن عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة، وال سيما يف ما يتعلق 
ابلتخطيط والربجمة القطرية، من خالل التحليل القطري املشرتك، واملسامهة 

يف جمال التنمية املستدامة. ويف جمال املشرتكة يف أطر األمم املتحدة للتعاون 
أنه ميكن تنفيذ جزء كبري من اخلدمات املؤسسية  اخلدمات املؤسسية، ُوجد

املشرتكة على املستوى القطري من خالل اسرتاتيجية تيسري األعمال، بقيادة 
   فرق األمم املتحدة القطرية. 

ويف ما يتعلق بطلب األعضاء بتقدمي تقييم أويل جلدوى تكامل الوظائف 
تملة واملستمرة للوظائف اإلدارية، مت إجراء مسح جلميع جماالت التعاون احمل

اإلدارية واملوارد البشرية ووظائف الرقابة على مستوى املقّر الرئيسي 
املستوى القطري. وقد بدأت دراسة جدوى تفصيلية جملالني جتريبيني  وعلى

 وستنتهي حبلول �اية العام. 
ويف ما يتعلق بوظائف الرقابة، وخاصة وظائف التحقيق يف سياسات التحّرش 

يكون جتميع اخلربات يف روما  واالنتهاك واالعتداء اجلنسيني، لن اجلنسي
هذه امليادين ابلذات مبثابة استخدام فعالة للموارد ومن شأنه أن يزيد أوجه  يف

عدم الكفاءة وأن يؤدي أيًضا إىل رفع التكاليف من خالل ازدواجية اخلربات 

X  26- (...) بني تعاونالاملزيد من النقاش حول إجراء  تطّلع إىل إن اجمللس 
إعادة تنظيم منظومة عملية الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ضمن 

، والتقدم احملرز يف تعزيز الشراكات والتعاون، اإلمنائيةاألمم املتحدة 
 وطلبمبا يف ذلك يف اجملاالت االسرتاتيجية واإلدارية واملالية؛ 

إىل جنب مع بر�مج األغذية العاملي ا املنظمة أن تقوم جنبً  من
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بتوفري تقييم أويل بشأن جدوى 
دمج الوظائف اإلدارية، وز�دة التعاون يف بعض وظائف الرقابة، 

لى جملس املنظمة واجملالس التنفيذية للصندوق عرض عأن ي على
ي للنظر فيه يف دوراهتا الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العامل

 ج)-9(الفقرة  ؛2020املزمع عقدها يف �اية عام 
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 تشكيل جمموعة يتمثل حّل فعال أكثر يف. وقد املوجودة واملستخدمة أصًال 
احملققني على نطاق األمم املتحدة يف حاالت االستغالل واالنتهاك  من

اجلنسيني اليت تعين أكثر من وكالة واحدة من وكاالت األمم املتحدة عوًضا 
الرتكيز على تقاسم املوظفني بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  عن
 .سواها دون
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد

يتم تطوير اإلطار االسرتاتيجي اجلديد من خالل عملية شاملة داخلية ومع األعضاء على حد 
سواء. وابإلضافة على اجتماعات األجهزة الرائسية الرمسية، ُعقدت اجتماعات غري رمسية بشكل 

اخلطوط العريضة منفصل مع كل جمموعة إقليمية ومع مجيع أعضاء املنظمة. وُعرضت وثيقة 
على االجتماع ) CL 165/3( 2025-2022سرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل للفرتة لإلطار اال

املشرتك للدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة 
للجنة ، وعلى الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة 2020نوفمرب/تشرين الثاين  9للجنة املالية يف 

 .2031-2022ا عملية تطوير اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للفرتة الرب�مج. وتتواصل حاليً 

X  27-  (...) مع التوصيات املنبثقة عن تقييم  اتفقإن اجمللس
بشكل خاص ، مشريًا للمنظمةإطار النتائج االسرتاتيجية 

 طاراإلوضع شاملة ل عملية(...)  :إىل احلاجة إىل
ديد (مبا يف ذلك مؤشرات النتائج) مبا اجلسرتاتيجي اال

األجهزة الرائسية يف األعضاء يشمل إجراء مشاورات مع 
قائمة بذاهتا ومشاورات للمنظمة، إضافة إىل مشاورات 

 )3-أ-10(الفقرة  ؛داخلية مكثفة على مجيع املستو�ت

 خطة عمل املنظمة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني

 ا إعداد. وجيري حاليً 2020لمساواة بني اجلنسني يف نوفمرب/تشرين الثاين لُنشرت السياسة احملدثة 
، 2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2031-2022اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للفرتة 

ويتم تطوير خطة العمل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني مبا يتماشى مع هذه العملية املؤسسية، 
ولإلعداد هلذه العملية، قامت  مساواة بني اجلنسني.للمما يضمن الروابط أبهداف السياسة احملدثة 

ولوية يف فرتة املنظمة بتكوين حملة عامة عن جماالت العمل الرئيسية والنتائج ذات الصلة ذات األ
) لتوضيح الروابط بني السياسة 2021-2020السنتني احلالية (بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

احملدثة للمساواة بني اجلنسني واإلطار االسرتاتيجي. وُعرضت هذه النتائج على جلنة الرب�مج 
 )اجلنسنيحتديث خلطة عمل املنظمة بشأن املساواة بني ، PC 129/INF/5(راجع الوثيقة 

 .2020نوفمرب/تشرين الثاين  يف

 X 28-  (...) ابلتقدم احملرز بشأن اسرتاتيجية  رّحبإن اجمللس
أبمهية  وأقرّ بني اجلنسني،  ابملساواةاملنظمة احملدثة اخلاصة 

إعداد خطة عمل  وتطّلع إىلمواءمتها مع األطر الدولية، 
 ؛2020املنظمة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف عام 

 ج)-10(الفقرة 
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 الشراكات مع القطاع اخلاص

مت الفصل يف خطوط اإلبالغ عن عمليات العناية الواجبة خارج وظيفة الشراكات 
عن طريق نقل فريق العناية الواجبة يف شعبة دعم املشاريع. وجيري وضع الصيغة 
النهائية إلجراءات العناية الواجبة بعد تبسيطها، على أساس النهج املشرتك 

 ساس لعلمية جديدة للمنهجية املرنة. جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، كأ
وكمتابعة لتوصيات اجمللس الصادرة يف الدورة الثالثة والستني بعد املائة، مت بذل 

من خالل تنظيم مشاورات شاملة مع األعضاء وموظفي  2020جهود طوال عام 
املنظمة وكذلك مع القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين لوضع رؤية 

وتشمل املشاورات املكثفة  ة للمشاركة مع القطاع اخلاص.واسرتاتيجية جديد
ست مشاورات غري رمسية مع اجملموعات اإلقليمية ابإلضافة على مشاورتني جلميع 

 األعضاء لتطوير االسرتاتيجية اجلديدة. 
 2025-2021القطاع اخلاص للفرتة  للمشاركة معوتناولت االسرتاتيجية املقرتحة 

 2013الشراكة مع القطاع اخلاص لعام  ةييم اسرتاتيجيقدمها تقالتوصيات اليت 
والذي دعمه قرار اجمللس. وسُتعرض االسرتاتيجية احملدثة، برؤيتها اجلديدة 
للمشاركة مع القطاع اخلاص، يف االجتماع املشرتك للدورة التاسعة والعشرين بعد 

ة املالية املائة للجنة الرب�مج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجن
، وبعد ذلك على الدورة اخلمسة والستني بعد املائة 2020نوفمرب/تشرين الثاين  يف

 للمجلس للمصادقة عليها. 

 X 29- املنظمة على بلورة رؤية جديدة للشراكات  عشجّ اجمللس (...)  إن
بقدر أكرب الشراكات  هذا النوع من مع القطاع اخلاص، وإدماج

على ضرورة أن تكون  التشديدعمل، مع  يف ما تقوم به من
، مبا يف ذلك املتعلق منها بتضارب عمليات العناية الواجبة

شراكات شفافة وتعاون شفاف ومصحوبة بمتوازنة  املصاحل،
 ب)-10(الفقرة  ؛هذا الصدد يف
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 القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الستني بعد املائةحالة تنفيذ 
 )2018 ديسمرب/كانون األول 3-7(

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 من الدستور 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

، وجه الرئيس املستقل للمجلس إىل رؤساء هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط 2020يف يونيو/حزيران 
(املعاهدة)، واهليئة العامة ملصايد اهلادئ، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

ا بشأن اإلجراءات الطويلة األجل الختيار أمناء األجهزة املنشأة أمساك البحر األبيض املتوسط، اقرتاحً 
يف إعداد  14ويسمح هذا االقرتاح مبشاركة األجهزة املنشأة مبوجب املادة وتعيينهم.  14مبوجب املادة 

يف اختيار املرشحني للمقابلة،  14ممثل اجلهاز املنشأ مبوجب املادة  اإلعالن عن وظيفة شاغرة؛ ومبشاركة
 وعمليات املقابلة، واملوافقة النهائية للمدير العام على املرشح املختار. 

هيئة مصايد أمساك التونة  كما عقد الرئيس املستقل للمجلس اجتماعات عرب الفيديو مع رؤساء
احمليط اهلادئ، واملعاهدة، واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط، بني أغسطس/آب  يف

، حبضور املستشار القانوين، وقبل دعوة رئيس هيئة مصايد أمساك التونة 2020وأكتوبر/تشرين األول 
ونظرت جلنة الشؤون . 2020والعشرين يف نوفمرب/تشرين الثاين يف احمليط اهلادئ حلضور دورهتا الرابعة 

) CCLM 111/3الدستورية والقانونية يف دورهتا احلادية عشرة بعد املائة يف هذه املسألة (راجع الوثيقة 
). وسيتناول اجمللس، يف دورته CL 165/12من الوثيقة  األولوعملية االقرتاح املنقح (راجع امللحق 

، وتقرير الدورة احلادية عشرة بعد املائة 12د اخلامسة والستني بعد املائة، هذه القضية يف إطار البن
ا من الرئيس املستقل للمجلس بشأن ا شفهيً للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وسيتلقى تقريرً 

 وإدارة منظمة األغذية والزراعة. 14املشاورات واالقرتاحات املقدمة من األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

X  30-  (...) من الرئيس املستقّل   طلبإن اجمللس
للمجلس مواصلة املشاورات اليت جيريها مع األجهزة 

من الدستور ومع  14املعنية املنشأة مبوجب املادة 
أمانة املنظمة بغرض التوصل إىل اتفاق بشأن اقرتاح 
حول اإلجراءات اخلاصة بتعيني أمناء تلك األجهزة 

 2019حبلول شهر ديسمرب/كانون األول 
 ب).-13 (الفقرة


