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 اجمللس

 الدورة التاسعة واألربعون بعد املائة

 0262يونيو/حزيران  02-61روما، 

 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس

 يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة

      

 موجز
 

 .استعراض حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة السابقة أن يتماجمللس املتعدد السنوات  برنامج عمل يتطلب
 

 ويرررد يف اورردوت التررالة بالمررة بررالقرارات الرر  ادررذها اجمللررس يف دورتررب الاامنررة وا ربعرر  بعررد املالررة     

الصررلة يف تقريررر اجمللررس ( الفقرررات تات 0(  ويتضررمإ ارررارة ا  )4102ديسررمكانانون ا و ت  6-4)رومررا  

 ( حالة تنفيذ نل برار. 4وتقريراوثيقة املعلومات ا ساسية ب  هالل ؛ و)

 اختاذه اجمللس على ُيقرتح الذي اإلجراء
 

 ُيرجى مإ اجمللس اإلحاطة علمًا باملعلومات املقد مة يف هذه الوثيقة.

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 

 Louis Gagnonالسيد 

 مدير رعبة املؤمتر  واجمللس ورؤون املراسم

 53098 570 3906+هاتف: 
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     املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2102-2102التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

-------- 

 Boyd Haight : السيداملسؤول عن إعداد التقارير

    

توفري املعلومات يف الوبت املناسب عإ نفاءة الوفورات ضرمإ اارالة    -0

مل يرتم تنفيرذها بعرد     واملطلوبة وال  حرددت يف املياانيرة    الوفورات

 ج( 7الفقرة ) مليون دوالر أمريكة 4.7 بيمتها ما جمموعبل  تبلغ وا

 X   التحررديو وارد يف الوثيقررةFC/154/9  ويف التقريررر الةررادر عررإ الرردورة الرابعررة

 .(CL/149/4للجنة املالية )بعد املالة واخلمس  

مع ونة اخلدمة املدنية الدولية للتشديد علرى ضررورة    املشارنةزيادة  -4

بدر أنك مإ احلذر يف ما يتعّلق بالايادات يف تكاليف املروفف    توخة

 .هر( 7عك النظام املوحد )الفقرة 

 X   التحديو وارد يف الوثيقةFC 154/11       ويف التقريرر الةرادر عرإ الردورة الرابعرة

 (.CL/149/4واخلمس  للجنة املالية )

رومرا وتلر     توجد مقارهرا يف توطيد أواصر التعاون ب  الوناالت ال   -2

خلةوص مإ خالت السعة ا  ضمان التقرار  بر  الرنظم    اعلى وجب 

املايرد  مرإ أجرل يقيرق     خلاصة باإلدارةوالعمليات املالية واإلدارية وا

 و( -7)الفقرة  مإ مكاسب الكفاءة والوفورات

 X     التحرديو وارد يف الوثيقرةFC 154/9       ويف التقريرر الةرادر عرإ الردورة الرابعرة

 (.CL/149/4للجنة املالية )بعد املالة واخلمس  
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اعادة ادراج نظم الرتاث الاراعة تات ا همية العاملية نمؤرر بالنسبة  -2

 ت(. -7)الفقرة  4هلدف االسرتاتيجة ا  ا

 

X       ا  نمؤررر بالنسربة   ترد اإلرارة ا  نظم الرتاث الاراعرة تات ا هميرة العامليرة

زيادة ويس  تروفري السرلع واخلردمات مرإ الاراعرة      " 4 هلدف االسرتاتيجةا

ويف تقريرر   PC/115/2  يف الوثيقرة  "والغابات ومةايد ا مساك بطريقة مستدامة

 (CL/149/5) بعد املالة للجنة الكنامج ةالدورة اخلامسة عشر

 تقرير الدورة الرابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 (2102نوفمرب/ تشرين الثاني  00-02)

-------- 

 :املسؤول عن إعداد التقارير اخلاصة باملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 Jomo Sundaramالسيد 

    

  مرع ايرالء االهتمرام    بلورة فهم مشررتك للتغذيرة  مواصلة العمل بشأن  -5

 هميرررة التواصرررل والشررررانات علرررى هرررذا املسرررتو      الواجرررب 

 .ج( -01)الفقرة 

 X      الرذ  تتشرارك يف تنظيمرب   يتم التحضري للمؤمتر الدولة الارانة املعرب بالتغذيرة 

  مبا يف تل  االجتماع الفب التحضري  الذ  ُعقرد  الفاو ومنظمة الةحة العاملية

ناالت مرإ ونراالت ا مرم      بالتعاون مع مثانة و4102الاانة يف نوفمكاتشريإ 

 .املتحدة وهو يشرك نطاق واسع مإ أصحا  املةلحة

بالتغذيرة وبالتعراون الوثيرق مرع      الاانة املعب الدولةمؤمتر للًا يضري -6

منظمة الةحة العاملية  تطروير خارطرة طريرق تسرمط برعطالق عمليرة       

منظمررات القطرراع وليررة ومشرراورات مررع اجملتمررع املرردنة حكوميررة دو

 أ( -00)الفقرة  اخلاص على حٍد سواء

 X   عمليرة حكوميرة دوليرة     طرالق    مت اعداد خارطة طريق إلهذا الطلبوبناء على

 .القيام مبشاورات مع اجملتمع املدنة ومنظمات القطاع اخلاصويتم 
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العمليررة احلكوميررة الدوليررة  بتيسررريالرررليس املسررتقل للمجلررس  بيررام -7

  ( -00 )الفقرة

 X      لراسراء يف عقد الرليس املستقل للمجلس اجتماعًا غرري رمسرة للراسراء ونروا  ا 

بهدف اطالق العملية التحضريية والتقردم بطلرب    4102 ينايرانانون الاانة 06

املسرتقل للمجلرس   ا  الفاو لتعري  جمموعرة العمرل املشررتنة. وأحرائ الررليس       

 لمررؤمتر الرردولة الاررانة املعررب بالتغذيررة يفلتحضررريات الن أا عضرراء علمررًا بشرر

روما اخلراص مبجموعرة    فرعفكايراربائ وعقد ثالثة اجتماعات غري رمسية  07

لتيسرررري  4102أبريلانيسررران  01مرررارذارتار و 01و 2العمرررل املشررررتنة يف 

 بشرررأناملفاوضرررات واملنابشرررات بشرررأن وثيقرررة مشرررروع الواليرررة والرتتيبرررات 

مرع النظرراء مرإ منظمرة       وثيق  مسود ة النتالج السياسية ومشروع اطار العمرل 

 الةحة العاملية.

 األغذية والزراعة يف جمال احلماية االجتماعية عمل منظمة

-------- 

 Robert Vos : السيداملسؤول عن إعداد التقارير

    

الداخلية يف جمات احلمايرة االجتماعيرة    املنظمة خكات مإاالستفادة  -8

لضمان التنفيذ الفعات  نشطتها يف ضوء ا هداف االسرتاتيجية والعمل 

يف هذا الةدد علرى تعايرا أوجرب الترمتزر متارريًا مرع بردراتها الفنيرة         

 .(05)الفقرة ومااياها النسبية 

 X 

 

االجتماعيررة  تسررعى جمموعررة عمررل مشرررتنة برر  اإلدارات معنيررة باحلمايررة   

تتشارك يف رلاستها ررعبة التغذيرة وررعبة احلمايرة االجتماعيرة  ا  املسراهمة       

بالتغذيرة  فضراًل عرإ تةرميم      الاانة املعب ةيف يضريات املؤمتر الدول وبنشائ

   وتنفيذها."احلد مإ الفقر يف الريف" 2نشطة املتعّلقة باهلدف االسرتاتيجة ا 
 

ميرة تتماررى مرع سياسرات التنميرة الاراعيرة والريفيرة        يمت اعداد مرذّنرة مفاه و
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 دورة تنظريم ومت بهدف ارراد املنظمة يف عملها اخلراص باحلمايرة االجتماعيرة.    

بهدف تعايا بدرات املوفف  يف الفراو )يف املقرر ويف املكاترب امليدانيرة(      ةتدريبي

دعمًا لألمإ الغذالة والتغذية  اسات وبرامج احلماية االجتماعية على تةميم سي

بالشررانة مرع معهرد     تنفيرذ الردورة  وجيرر   واحلد مإ الفقر يف املناطق الريفية. 

 ات االبتةرراديةالتنميررة )اململكررة املتحرردة( ومعهررد ارروث السياسرر    تدراسررا

بردرات صرانعة السياسرات    شمل تنمية تلتطوير الدورة وسيتم (. )جنو  أفريقيا

 وغريهم مإ أصحا  املةلحة يف البلدان ا عضاء. 

احلماية االجتماعية مع ا عضاء والشررناء    يف جماتفع ات تعاون  بدء -1

 (.06)الفقرة خر  ا  مم املتحدة امبا يف تل  وناالت 

 X          نانت جمموعرة العمرل املشررتنة بر  اإلدارات واملعنيرة باحلمايرة االجتماعيرة

فع ررات مررع ا عضرراء و الشرررناء  مبررا يف تلرر  ال التعرراونيف الشررروع حموريررًة يف 

منظمرات اجملتمرع    وأعضراء مرإ اومهرور تضرم    خرر   ا  مم املتحدة اوناالت 

حلمايررة املرردنة والقطرراع اخلرراص  مررإ أجررل يديررد عمررل الفرراو يف جمررات ا   

 االجتماعية وروابطب مع التغذية. 
 

  وافقت نل مإ الفاو ومنظمة العمل الدولية على وضع برنامج 4102يف نوفمك و

تات صررلة لتنفيررذ  عمررل مشرررتك بشررأن احلمايررة االجتماعيررة وخارطررة طريررق 

 الكنرررامج  مبرررا يشرررمل ا نشرررطة املامرررع تنفيرررذها خرررالت فررررتة السرررنت  

لحماية ل جملس التعاون ب  الوناالت يفعضو أيضًا  هةو الفاو. 4105 -4102

املنظمات مإ ممالة  ةب  الوناالت  مؤلف ةاالجتماعية  وهو رلية تنسيق مشرتن
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تعايرا التنسريق والردعوة بشرأن     تهردف ا   لية واملؤسسات الانالية ا طراف الدو

ملة وتنسريق التعراون   املسالل املتعّلقرة باحلمايرة االجتماعيرة علرى املسرتو  العرا      

الدولة على مستو  اإلجراءات القطرية القالمة علرى الطلرب. ويف هرذا اإلطرار      

لتقييم سياسرات احلمايرة    الرليسيةتساهم الفاو وبنشائ يف تطوير أداة التشخيص 

تشارك الفاو ا  جانب مؤسسة فورد يف جنو  أفريقيرا يف  واالجتماعية الوطنية. 

تعايررا نظررم احلمايررة  يفان يف اونررو  ا فريقررة برنررامج مشرررتك لرردعم البلررد 

االجتماعية لتحقيق ا مإ الغذالة واحلد مإ الفقر يف ا رياف. ويف سياق برنرامج  

"مإ احلماية ا  اإلنتاج"  تقوم الفاو  ا  جانب منظمة ا مرم املتحردة للطفولرة    

ادية دراسررة ابليميررة للبحررو يف االثررار االبتةرر ب)يونيسرريف( والبنرر  الرردولة  

لتحررويالت النقديررة يف سرربعة بلرردان مررإ أفريقيررا جنررو   لرركامج ااإلنتاجيررة و

العالليرة    لإلعاناتمؤخ رًا حوار مع الةندوق الوطب  بدأبد الةحراء الكك . و

ن التعراون يف جمرات   أام الضمان االجتماعة الفرنسة  بشلنظ ا ساسة الفرعوهو 

ُأطلقرت  وتقديم الدعم السياسة ا  البلدان الناطقرة باللغرة الفرنسرية يف أفريقيرا.     

مبادرات لتعايا الشرانات مع برنامج ا غذية العاملة على مستو  املقر الرليسة 

التعراون برر  بلرردان   إلبامررةُأخررذت خطرروات أوليرة  ووعلرى املسررتو  القطرر .   

 مت البردء التعاون داخرل اإلبلريم يف أفريقيرا. أخرريًا      اونو   مع الرتنيا على 

بكنامج لدعم البلردان ا عضراء يف سرياق املبرادرات اإلبليميرة يف غرر  أفريقيرا        

 والقرن ا فريقة وجنو  ررق أسيا وأمريكا الوسطى.



CL 149/LIM/3 6 

 

 املعلقةحالة تنفيذ اإلجراءات 

  املنبثقة عن الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للمجلس

 2102ديسمرب/كانون األّول  2-6

 التعليقات حالة التنفيذ

جنز
ُأ

اٍر 
ج

ل 
عم

ال
 

عد
 ب

دأ
يب

مل 
 

     جلنة األمن الغذائي العاملي

 تقرير الدورة األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 (2102أكتوبر/تشرين األول  7-00)

-------- 

 Kostas Stamoulis السيد :املسؤول عن إعداد التقارير

    

مرإ   22احالة التعديالت املةادق عليها واملقرتح ادخاهلا على املرادة   -01

الاللحررة العامررة للمنظمررة  ا  الرردورة التاسررعة والرراالث  للمررؤمتر يف 

 (ئ -08الفقرة ) اللموافقة عليه 4105يونيواحايران 

 X  مرإ الاللحرة    7  الفقررة  22رفع مشروع برار بشأن التعديل الوارد على املادة سُي

 4105العامة للمنظمرة ا  الردورة التاسرعة والراالث  للمرؤمتر يف يونيرواحايران       

 للموافقة عليب.

 دخالتاملر لتوفري  سبل مشارنة ونة ا مإ الغذالة العاملة استكشاف -00

 4105القرررار اخلاصررة اطررة التنميررة ملررا بعررد عررام    صررنععمليررة ل

 (  -08 )الفقرة

 X  ببعاة تقةرة حقرالق    ةالعامل ةاملكتب  بامت ونة ا مإ الغذال بناء على طلب

للنظرر يف أوجرب الترمتزر املمكنرة بر  اللجنرة        4102يف نيويورك يف فكايراربائ 

. ويتررابع نررل مررإ املكتررب واجملموعررة   4105وعمليررة التنميررة ملررا بعررد عررام   

عإ بر  مشارنة الوناالت ال  توجرد مقارهرا يف رومرا يف العمليرة.      االستشارية

يف جدوت أعمرات اولسرة القادمرة     4105وبد ُأدرجت عملية التنمية ملا بعد عام 

 .4102نتوبراتشريإ ا وت للجنة يف أ

لغرات الفراو الروت مواعيردها النهاليرة       توفري الوثالق جبميرع ضمان  -04

 ت( -08)الفقرة  املعموت بها

 X  نة ا مإ الغذالة العاملة مواعيد نهالية صرارمة لتقرديم الوثرالق    أمانة و حددت

لوثرالق  ااملواعيرد إلحالرة مشراريع    بهرذه  وستضمإ التاام نل أصرحا  املةرلحة   

 لرتاة يف الوبت املناسب  وبالتالة توزيعها يف الوبت املطلو . ل
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     املسائل الدستورية والقانونية

تقريـر الدورة السابعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (:2102أكتوبر/تشرين األول  22 -20)

---------- 

 Antonio Tavaresالسيد  :عن إعداد التقاريراملسؤول 

    

اطالق عملية إلعرادة صرياغة اللروالط واإلجرراءات اخلاصرة مبشرارنة        -02

املنظمررات غررري احلكوميررة ومنظمررات اجملتمررع املرردنة يف اجتماعررات 

 (و -41)الفقرة  منظمة ا غذية والاراعة

 X   دورتهررا الاامنررة والتسررع  استعرضررت ونررة الشررؤون الدسررتورية والقانونيررة يف

وممالرة   املردنة مع مشاريع القواعد واإلجراءات املتعّلقة مبشارنة منظمات اجملت

لقطاع اخلاص يف اجتماعات الفاو  وهة ُترفع االن ا  الدورة التاسعة وا ربع  ا

(  وسرُترفع هرذه   CL 149/2 وثيقرة انظرر ال بعد املالة للمجلس للموافقرة عليهرا )  

القواعررد واإلجررراءات ا  الرردورة التاسررعة والرراالث  للمررؤمتر يف يونيررواحايران  

 للموافقة عليها ببل اضافتها ا  النةوص ا ساسية للمنظمة. 4105

عامة للمنظمة لكرة  اللاللحة  على املؤمتر اعتماد تعديالت هامة حمدودةوسيكون 

 تعكس القواعد واإلجراءات اوديدة. 
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     املسائل املتعلقة باحلوكمة

 احلوكمة:الرتتيبات اخلاصة باالستعراض املستقل إلصالحات 

-------- 

 Louis Gagnonالسيد  :املسؤول عن إعداد التقارير

    

سرريعقد الرررليس املسررتقل للمجلررس اجتماعررات غررري رمسيررة لراسرراء   -02

 املسرتقل   غرراض عمليرة االسرتعراض   اجملموعات اإلبليمية ونرو ابهم  

 (44)الفقرة 

 X  الرليس املستقل للمجلس اجتماعا غري رمسة لراساء اجملموعرات اإلبليميرة    عقد

بهدف تقديم الفريق املعرب باالسرتعراض  ا     4102فكايراربائ  7ونو ابهم يف 

مايواأي رار   05يف  . وُعقرد اجتمراع ثران    ومنهجيترب جانب خّطرة عملرب املقرتحرة    

بعرد املالرة    الستعراض مشروع وثيقة املنابشة يضريًا للدورة التاسرعة وا ربعر   

 للمجلس.

     املسائل األخرى

تقرير االجتماع األول للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة 

 (:2102يونيو/حزيران  02-00)روما، 

 Ronald Vargasالسيد  :املسؤول عن إعداد التقارير

    

تقديم التقرارير بشركل منرتظم بشرأن ترداعيات القررارات والتوصريات         -05

الرليسية الةادرة عإ  اولسرات العامرة للشررانة العامليرة مرإ أجرل       

 (41الرتبة واملطروحة على ونة الاراعة )الفقرة 

 

 X   وسُيرفع التقرير  4102يوليوامّتوز  42ا   44وستعقد اولسة العامة الاانية مإ

أنتروبرا   - الدورة الرابعة والعشريإ القادمرة للجنرة الاراعرة )سربتمكاأيلوت      ا

 الةلة. تتا ت( ليتم النظر فيب وادات اإلجراءا4102تشريإ ا و ت 
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التقرير السنوي املقدم من برنامج األغذية العاملي إىل اجمللس االقتصادي 

 واالجتماعي التابع لألمم املتحدة وجملس منظمة األغذية والزراعة

 

---------- 

 Louis Gagnonالسيد  :املسؤول عن إعداد التقارير

    

الرذ   يتعي إ على برنامج ا غذيرة العراملة أن يردمج التقريرر السرنو        -06

يقدمب حاليًا عإ تنفيذ االستعراض الشرامل للسياسرات الرذ  جيرر      

نررل أربررع سررنوات يف التقريررر الررذ  يقدمررب عررإ تنفيررذ خططررب       

االسرتاتيجية وأن يقدم يلياًل وافيًا  مبا يف تلر  مرإ خرالت اختيرار     

واستخدام مؤررات مشررتنة لةرناديق ا مرم املتحردة وبراجمهرا مبرا       

صد تنفيذ االستعراض الشامل للسياسرات الرذ    يتسق متامًا مع اطار ر

جير  نل أربع سرنوات  ا  جملسرب التنفيرذ  وا  جملرس منظمرة      

 (25)الفقرة  بشكل ناملا غذية والاراعة  لضمان تنفيذه 

 

 

 

 

 

 X   لتقريرر السرنو  الرذ  يقدمرب حاليرًا عرإ تنفيرذ        اسيدمج برنامج ا غذية العاملة

الذ  جير  نل أربرع سرنوات وسريقدم يلرياًل     االستعراض الشامل للسياسات 

 4102 انانون ا وتوافيًا جمللس الفاو يف دورتب اخلمس  بعد املالرة يف ديسرمك  

 ضمان تنفيذه على حنو تام.ل
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 املشاورة التقنية حول تدني مستويات احملاصيل احملورة وراثيًا

 يف التجارة الدولية باألغذية والعلف

---------- 

 Ren Wangالسيد  :إعداد التقاريراملسؤول عن 

    

مشاورة تقنية حوت تدنة مستويات احملاصيل احملورة وراثيرًا   تعقد -07

 .4102يف التجارة الدولية با غذية والعلف عام 

X    يف املقر  الرليسة للفاو  4102مارذارتار  40و 41ُعقدت مشاورة تقنية يف 

)http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/biotechnology/llp/en/0( 

 

 

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/biotechnology/llp/en/0
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/biotechnology/llp/en/0



