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 )2018ديسمبر/كانون األول  7-3حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الستين بعد المائة (

 التعليقات: حالة التنفيذ 

     ٍ جار   أنجز 

ّ  أقّر   - 1   )            وطلب أن ختضــــع (                    للزراعة اإليكولوجية               العناصــــر العشــــرة      جمللس ا  
                                                              إىل املزيد من التنقيح من جانب منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) مبا 

                      لسادسة والعشرين للجنة                                   يعكس املناقشات اليت جرت خالل الدورة ا
                                لى املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني  ع   ّ    املنّقحة        النســـخة      عرض  و         الزراعة 
   )؛ ) ه ( 6        (الفقرة 

X  خالل                                                            اســـتعرض مكتب جلنة الزراعة العناصـــر العشـــرة للزراعة اإليكولوجية    
             التعديالت اليت     ّ بّني                     وســـــــــتقدم الوثيقة اليت ت   ،    2019               شـــــــــهر فرباير/شـــــــــباط 

                                  إىل الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر.               أجراها املكتب

                                              أن تقوم املنظمــة، بــالتعــاون مع مكتــب جلنــة الزراعــة،      جمللس ا  )    طلــب (  - 2
                               ُ                                 بإعداد مشروع قرار بشأن إدراج الُنهج الزراعية املستدامة كافة، مبا يف 
                                                          ذلــك الزراعــة اإليكولوجيــة بــاعتبــارهــا يف عــداد تلــك النهج، على حنو 
                                           ُ           أكرب يف أنشــــــطة التخطيط املســــــتقبلية للمنظمة، وأن يُعرض مشــــــروع 

   )؛ ) و ( 6        (الفقرة        ر فيه ظ   للن                       ى اجمللس يف دورته املقبلة             القرار هذا عل

X   ُرض مشـــــــروع القرار على الدورة الســـــــادســـــــة والعشـــــــرين بعد املائة للجنة  ُ ع                                                            
            وعلى الدورة    ، )PC 126/8                   ) ملناقشته (الوثيقة     2019                   الربنامج (مارس/آذار 

                                                         احلـــاديـــة والســــــــــــــتني بعـــد املـــائـــة للمجلس من خالل تقرير جلنـــة الربنـــامج 
    ). CL 161/3         (الوثيقة 

                                   بأن يرفع مشـــــروع القرار بشـــــأن احلســـــابات       أوصـــــى                وإن اجمللس (...)  - 3
                                 إىل الـــدورة احلـــاديـــة واألربعني للمؤمتر       2017                     املراجعـــة للمنظمـــة لعـــام 
    )  ج) (  12                       من أجل اعتماده (الفقرة 

X   مت نشــر وثيقة املؤمتر                  C 2019/6   اليت تبّني مشــروع القرار بشــأن احلســابات                           ّ       
             لدورة احلادية                       على الصــــــــــــــفحة اإللكرتونية ل      2017                     املراجعة للمنظمة لعام 

                            من أجل اعتماده خالل الدورة.                 واألربعني للمؤمتر

ّ                من الرئيس املســــــــــــــتقــّل للمجلس مواصــــــــــــــلــة      طلــب       (...)    لس  اجمل   إن   - 4                
   من     14                                   مع األجهزة املعنية املنشأة مبوجب املادة            اليت جيريها        شاورات  امل

 X قل للمجلس جمدًدا مع رئيس املعاهدة الدولية بشـــأن                  تواصـــل الرئيس املســـت                               ً             
     بغرض       2019           فرباير/شـــــــباط     18                                           املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف 
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 )2018ديسمبر/كانون األول  7-3حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الستين بعد المائة (

 التعليقات: حالة التنفيذ 

     ٍ جار   أنجز 

      اقرتاح      شـــــــأن ب      اتفاق           التوصـــــــل إىل                               الدســـــــتور ومع أمانة املنظمة بغرض 
                                                   حول اإلجراءات اخلاصــــــــــــــة بتعيني أمناء تلك األجهزة حبلول شــــــــــــــهر 

    ).  ) ب (  13        (الفقرة       2019                 ديسمرب/كانون األول 

                         وجرت مناقشـــــة اإلجراء املقرتح                             ل إجراءات تعيني أمني املعاهدة.       اســـــتكما
  .    2019          مارس/آذار     22 و    21      يومي                       اجتماع مكتب املعاهدة يف    الل خ

ّ  فّوض  - 5                                     الرئيس املســــــــــــــتقــل للمجلس بعقــد اجتمــاع غري        (...)     اجمللس    
                                             ونواب رؤســـاء اجملموعات اإلقليمية الســـبع اليت أنشـــئت            رمسي لرؤســـاء 

                                                   ألغراض انتخاب اجمللس يف أعقاب انتهاء فرتة تقدمي الرتشــــــــــــــيحات 
                                                      ملنصـــــــــــب املدير العام، وذلك بغية االتفاق على اإلجراءات اخلاصـــــــــــة 

  . ) ) و (  13                       شحون أمام اجمللس (الفقرة                         بالكلمة اليت سيلقيها املر 

X   ا       2019          مارس/آذار    4                           عقد الرئيس املســــتقل للمجلس يف ً      ً  اجتماًعا خاصــــً      
ً                     غري رمسي، مفتوًحا للمراقبني الصــــــــــــــامتني،        رؤســــــــــــــاء             رؤســــــــــــــاء ونواب   ع  م            

   .                       اجملموعات اإلقليمية السبع

ّ               من الرئيس املســــــــــــــتقـــــــّل للمجلس تعميم      طلـــــــب       (...)     اجمللس    إن   - 6                
                                                        اإلجراءات املتفق عليها على األعضــاء كافة يف أقرب وقت ممكن بعد 

  . )  ز) (  13            ذلك (الفقرة 

X   مارس/آذار    5                                                عمم الرئيس املســــتقل للمجلس اإلجراءات املتفق عليها يف          
                             إىل األعضــــــــاء كافة تتضــــــــمن الوثيقة                  شــــــــكل رســــــــالة موجهة    على       2019

CL 161/7  " املرشحني ملنصب املدير العام   ت ا   كلم                       ."   
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 )2018ديسمبر/كانون األول  7-3حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الستين بعد المائة (

 التعليقات: حالة التنفيذ 

     ٍ جار   أنجز 

                        إىل تلقي تقرير ســــــــــــنوي وخطة     ّ  تطّلع    قد       (...)  اجمللس ]يف ما خص[  - 7
ّ                          عمل حمّدثة (بشـــأن الســـياســـة املؤســـســـية          الوقاية          وإجراءات         وعمليات      

                                                      من التحرش والتحرش اجلنســي وســوء اســتغالل الســلطة) لعرضــه على 
          ؛ باإلضــــافة   ما                                                    الدورة املقبلة للجنيت الربنامج واملالية من أجل النظر فيه
            منظومة األمم                                             إىل تلقي تقرير عن نتائج عمليات املســـــــــــح على نطاق 

ّ                                 املتحدة ككّل ومنظمة األغذية والزراعة (الفقرة      ).  ) د (  18         

X   الوثيقة  (                     رفعت خطة العمل احملدثة        JM 2019.1/2 إىل االجتماع املشرتك (                   
                                                       لســـــــادســـــــة والعشـــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة اخلامســـــــة  ا    ورة   لد ل

   .     2019                                           والسبعني بعد املائة للجنة املالية يف مارس/آذار 

  يف             جلنة الزراعة       دمته ق                      مشــــــــــروع قرار املؤمتر الذي     قر أ              إن اجمللس (...)   8
    سنة  ب "                               بشأن احتفال منظومة األمم املتحدة   ن  ي               السادسة والعشر       دورهتا 

   من                أن يغطى متويلها      طلب    ، و     2021                            دولية للفاكهة واخلضار" يف عام 
                                                    مســـــامهات من خارج امليزانية، مبا فيها تلك من القطاع اخلاص      خالل
                    عرض على مؤمتر املنظمة  ت                                  مع السياسة اليت تتبعها املنظمة، وأن     ً  متاشًيا 

    ).   20 و   ) أ (  19            . (الفقرتان  ا                              يف دورته احلادية واألربعني العتماده

X   ســــــــــيتم رفع مشــــــــــروع القرار الوارد يف الوثيقة                                       C 2019/LIM/8   إىل الدورة          
                                       احلادية واألربعني للمؤمتر من أجل اعتماده. 

                                     ّ   االقرتاح املقدم من حكومة اهلند، حســــــــبما أقرّته     قر أ              إن اجمللس (...)   - 9
                    "سنة دولية للدخن"       قامة إل                                      جلنة الزراعة يف دورهتا السادسة والعشرين، 

        أن يغطى       وطلــب  ،     2023      يف عــام                    منظومــة األمم املتحــدة         تفــل هبــا حت

X   ســــــــــــــريفع مشــــــــــــــروع القرار الوارد يف الوثيقة                                   C 2019/LIM/10   إىل الدورة          
                                      احلادية واألربعني للمؤمتر من أجل اعتماده.



5 CL 161/LIM/3 

 

 )2018ديسمبر/كانون األول  7-3حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الستين بعد المائة (

 التعليقات: حالة التنفيذ 

     ٍ جار   أنجز 

               ، مبـــا فيهـــا تلـــك                        مســــــــــــــــامهـــات من خـــارج امليزانيـــة              متويلهـــا من خالل 
   ا    عرضـــه                   يت تتبعها املنظمة، و   ال                   ً             من القطاع اخلاص متاشـــًيا مع الســـياســـة 

    ا                                              على مؤمتر املنظمـــــــة يف دورتـــــــه احلـــــــاديـــــــة واألربعني العتمـــــــادهـــــــ
    ).   20 و   ) ج (  19          (الفقرتان 

 

 )2018ديسمبر/كانون األول  7-3دورته الستين بعد المائة (حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في 

 التعليقات: حالة التنفيذ 

     ٍ جار   أنجز 

                    قــدمتــه جلنــة الزراعــة يف                                  (...) اجمللس مشــــــــــــــروع قرار املؤمتر الــذي    ّ  أيــّد  - 1 0
            عية بالفاقد               "يوم دويل للتو           ول إقامة ح                       دورهتا الســـــــــادســـــــــة والعشـــــــــرين 

    29  يف                    منظومــــة األمم املتحــــدة         تفــــل بــــه حت   "      األغــــذيــــة          واملهــــدر من 
       ن خالل م              أن يغطى متويله       وطلب  ،   نة ســــــــــــــ                  ســــــــــــــبتمرب/أيلول من كل 

                                                        ً  مســـامهات من خارج امليزانية، مبا فيها تلك من القطاع اخلاص متاشـــًيا 

X   ســـــريفع مشـــــروع القرار الوارد يف الوثيقة رقم                                       C 2019/LIM/11   إىل الدورة          
                                      احلادية واألربعني للمؤمتر من أجل اعتماده.
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 )2018ديسمبر/كانون األول  7-3دورته الستين بعد المائة (حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في 

 التعليقات: حالة التنفيذ 

     ٍ جار   أنجز 

                                                         مع الســــــــياســــــــة اليت تتبعها املنظمة، وأن يعرض على مؤمتر املنظمة يف 
  -  ).  20 و   ) د (  19                                        دورته احلادية واألربعني العتماده. (الفقرتان 

ّ   اجمللس (...) االقرتاح املقدم من حكومة إســــــــتونيا، حســــــــبما أقرّه     قر أ  - 1 1                                                   
                قامة "ســــنة دولية  إل                           با يف دورته احلادية والثالثني،                    املؤمتر اإلقليمي ألورو 

   أن       وطلب  ،     2025                              ل هبا منظومة األمم املتحدة يف عام            للشـــــــيلم" حتتف
                                     مســــــــــــــامهات من خارج امليزانية، مبا فيها تلك                   يغطى متويله من خالل 

   ا    عرضـــه                        ســـة اليت تتبعها املنظمة، و                    ً          من القطاع اخلاص متاشـــًيا مع الســـيا
          (الفقرتــان    ا                                              على مؤمتر املنظمــة يف دورتــه احلــاديــة واألربعني العتمــادهــ

   ).  20 و   ) ب (  19

X   ســــــــريفع مشــــــــروع القرار الوارد يف الوثيقة رقم                                       C 2019/LIM/9   إىل الدورة          
                                      احلادية واألربعني للمؤمتر من أجل اعتماده.

                                                      اجمللس (...) االقرتاح املقدم من حكومة مجهورية الصني الشعبية،     قر أ  - 1
     قامة  إل         ّ                                            حسبما أقرّته جلنة مشكالت السلع يف دورهتا الثانية والسبعني، 

          مايو/أيار     21                             حتتفل به منظومة األمم املتحدة يف                  "يوم دويل للشـــــاي"
               مسامهات من خارج                      أن يغطى متويله من خالل       وطلب           من كل سنة، 

       ســــــــة اليت                                  ً          ، مبا فيها تلك من القطاع اخلاص متاشــــــــًيا مع الســــــــيا        امليزانية

X   ســــــــــــــريفع مشــــــــــــــروع القرار الوارد يف الوثيقة                                   C 2019/LIM/12   إىل الدورة          
                                      احلادية واألربعني للمؤمتر من أجل اعتماده.



7 CL 161/LIM/3 

 

 )2018ديسمبر/كانون األول  7-3دورته الستين بعد المائة (حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في 

 التعليقات: حالة التنفيذ 

     ٍ جار   أنجز 

                   رته احلادية واألربعني                      على مؤمتر املنظمة يف دو       عرضـــــه                 تتبعها املنظمة، و 
   ).  20 و   ) ه (  19          (الفقرتان          العتماده

                                                 اجمللس (...) من األمــانــة أن تــدرج التعــديالت املقرتحــة على       وطلــب  - 1
ّ                        برنامج العمل املتعدد الســــــنوات وأن يعّمم الرئيس املســــــتقل للمجلس                                    

   ).  31                                     النسخة املنقحة على مجيع األعضاء (الفقرة 

X   متت مناقشــــــــــة الوثيقة املنقحة للمجلس                                CL 160/LIM/6 Rev.1   بعنوان       
    خالل    "    2022 -    2019                                      "برنـــامج عمـــل اجمللس املتعـــدد الســــــــــــــنوات للفرتة 

    22                                                 االجتمـــاع غري الرمسي للرئيس املســــــــــــــتقـــل للمجلس الـــذي عقـــد يف 
                                         ونشرت من مث على الصفحة اإللكرتونية للمجلس.       2019           فرباير/شباط 

 


