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 ، )QR(ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 
 أكثر مراعاة للبيئة. وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت

 fao.orgwww. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 
MB050/A 

A 

 المجلس
 والستون بعد المائةالثالثة الدورة 

 2019 كانون األول/ديسمبر 6-2روما، 

 الستين بعد المائة الحادية و حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 
 )2019 نيسان/أبريل 8-12(

 
 موجز

 
 .)2019أبريل/نيســــــــان  12-8الســــــــتني بعد املائة (احلادية و يعرض اجلدول التايل القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته 

 من القراراتقرار ) وحالة تنفيذ كل 2) الفقرة (الفقرات) ذات الصــــــــــــــلة من تقرير اجمللس؛ (1: (إىل إحالة ويتضــــــــــــــمن
 .املتخذة

 المجلساإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب 
 

 باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. علًما األخذإن اجمللس مدعو إىل 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Rakesh Muthoo ةالسيد

 مدير شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم
 55987 570 06 39+اهلاتف: 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 )2019أبريل/نيسان  12-8بعد المائة ( الحادية والستينحالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جارٍ  نجزأُ  

 2021-2020(المراجعة) وبرنامج العمل والميزانية للفترة  2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 

كـــذلـــك أن تقوم املنظمـــة بزيـــادة التمويـــل يف   طلـــبإن اجمللس (...)  -1
، من خالل حتقيق 2021-2020برنـــــــامج العمـــــــل وامليزانيـــــــة للفرتة 

الكفاءات والوفورات يف التكاليف من دون أن يؤثر ذلك ســـــــــــــلًبا على 
تنفيذ برنامج العمل املتفق عليه، أو، إذا لزم األمر، من اجملاالت اليت مت 
إلغاء الرتكيز الفين عليها، إىل أقصــــــــى حد ممكن، وذلك بالنســــــــبة إىل: 

 ) عمـل املنظمـة بشــــــــــــــأن االتفـاقيـة الدوليـة لوقاية النبـاتات وبرنامج1(
 املشــــــــــــــورة العلميـة املشــــــــــــــرتك بني املنظمـة ومنظمـة الصــــــــــــــحـة العـامليـة؛ 

 (ه)) 11(الفقرة  ) وتعميم التنوع البيولوجي يف املنظمة2(

 X برنـــــــامج العمـــــــل وامليزانيـــــــة للفرتةدخلـــــــة على تشـــــــــــــمـــــــل التعـــــــديالت املـــــــ 
ن أبشــــــــــــنظمة لعمل املاملخصــــــــــــصــــــــــــة حات لزيادة املوارد اقرت ا 2020-2021

ن برنامج املشــــــورة العلمية املشــــــرتك بني ألوقاية النباتات وبشــــــاالتفاقية الدولية 
 لكل منهما.أمركي دوالر  مليون 1بلغ قدره املنظمة ومنظمة الصحة العاملية مب

وتضـــــــــمنت التعديالت كذلك اقرتاح إنشـــــــــاء جمموعة جديدة معنية بالتنوع 
يولوجي البيولوجي ضمن مكتب املدير العام املساعد إلدارة املناخ والتنوع الب

دوالر  مليون 0.8واألراضــــــــــــــي وامليــــــاه، مبوارد من غري املوظفني قيمتهــــــا 
ا ملوظف رفيع املســــــتوى مســــــؤول عن التنوع وظيفة منشــــــأة حديثً و  أمريكي،

 ولــلـــمـــزيـــــــد مــن املــعـــلـــومـــــــات يــرجــى الــرجــوع إىل  ).5-الــبـــيـــولــوجــي (ف
 .1مذكرة املعلومات  – CL 163/3 الوثيقة

أحاط علًما بأنه ســـــــــــتتم اإلشـــــــــــارة إىل التعديالت يف إن اجمللس (...)  -2
ختصــــــــــــــيص املوارد وأطر النتائج املنبثقة عن قرارات األجهزة الرئاســــــــــــــية 
وتوجيهــاهتــا يف الوثيقــة بعنوان التعــديالت على برنــامج العمــل وامليزانيــة 

X   2021-2020برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ىعلدخلة التعديالت املمتثل 
األجهزة التعديالت يف خمصــــصــــات املوارد وأطر النتائج الناشــــئة عن قرارات 

 .اوتوجيهاهتالرئاسية 
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 )2019أبريل/نيسان  12-8بعد المائة ( الحادية والستينحالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جارٍ  نجزأُ  

لكي ينظر فيها اجمللس يف ديســـــمرب/كانون  2021-2020للفرتة املالية 
 (ك)) 11ة (الفقر  ؛2019األول 

 برنامج التعاون التقني

إجراء اســــــــتعراض شــــــــامل لرصــــــــد وتقييم تنفيذ  طلبإن اجمللس (...)  -3
 )؛)ز(11(الفقرة برنامج التعاون التقين يف فرتة السنتني القادمة 

 X  اليت ســـــــتعرض النتائج و . نامج التعاون التقينمكتب التقييم تقييما لرب أجرى
 هتا املزمع انعقادها يف خريف عامدور لى جلنة الربنامج يف عمت التوصـل إليها 

التعاون التقين امج نا شامال ملشاريع بر تقرير يتضمن استعراضً ونشر . 2020
على  لمنظمـــةاإللكرتوين لوقع امل ىعل 2018 عـــام تنفيـــذهـــا يفانتهى اليت 

cooperation-http://www.fao.org/technical- :الـــعـــنـــوان الـــتـــــــايل
programme 

ن األمانة أن تســـــــــتخدم بشـــــــــكل كامل املبلغ م طلبإن اجمللس (...)  -4
 )؛(و)12املخصص من اعتمادات برنامج التعاون التقين؛ (الفقرة 

X   يف املـــائـــة من  98، مت ختصــــــــــــــيص 2019تشــــــــــــــرين الثـــاين نوفمرب/ 20 يفو
تشغيلية. اللمشاريع ل 2019-2018اعتمادات برنامج التعاون التقين للفرتة 

كانون   /الكامل حبلول �اية ديســـــــــمربحقق ختصـــــــــيص االعتمادت بســـــــــيتو 
 .2019األول 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
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 )2019أبريل/نيسان  12-8بعد المائة ( الحادية والستينحالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جارٍ  نجزأُ  

 برنامج التعاون التقني

من األمانة تنفيذ مشـــاريع برنامج التعاون التقين  طلب اجمللس (...)إن  -5
تنفيــــًذا كــــامًال مع حلول �ــــايــــة  2017-2016من اعتمــــادات الفرتة 

 (ز)) 15(الفقرة  ؛2019 عام

X   قياســـــــــا إىل النفقات نســـــــــبة ، بلغت 2019 شـــــــــرين الثاينت /نوفمرب 20ويف
وســــيتم يف املائة.  98 نســــبة 2017-2016للفرتة املخصــــصــــة عتمادات اال

 .2019 عام بالكامل حبلول �اية ةاملخصصإنفاق االعتمادت 

 المساهمات الطوعية

لــة عن  تطّلع اجمللس (...)إن  -6 إىل احلصــــــــــــــول على معلومــات مفصــــــــــــــّ
اســــتخدام املســــامهات الطوعية خالل فرتات الســــنتني الثالث املاضــــية، 
حبســـــــب األبعاد الرباجمية واجلغرافية، يف تنفيذ برنامج العمل خالل دورة 

  ))(ي11 (الفقرة 2019اجمللس املزمع عقدها يف ديسمرب/كانون األول 

X   الوثيقة الرجوع إىليرجى CL 163/3  -  املســـــامهات  2املعلومات مذكرة"
ــــــطــــــوعــــــيـــــــة    2017-2016و 2015-2014 الســـــــــــــــــــنــــــتــــــنييف فــــــرتات ال

للدورة الثالثة  يةتحضـــــــري اليت نشـــــــرت يف إطار األعمال ال "2019-2018و
 للمجلس. والستني بعد املائة
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 )2019أبريل/نيسان  12-8بعد المائة ( الحادية والستينحالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جارٍ  نجزأُ  

 مقاومة مضادات الميكروبات

على احلاجة إىل مواصــــــلة العمل واحلفاظ على  شــــــدد(...)  اجمللسإن  -7
املخصصات احلالية للموارد ملعاجلة مسألة مقاومة مضادات امليكروبات 

 (ه)) 12(الفقرة  يف قطاع الزراعة يف مجيع األقاليم؛

 X 2021-2020دخلة على برنامج العمل وامليزانية للفرتة خذ التعديالت املأت 
لتهـديـد العـاملي املتزايــد ة يف مواجهـة انظمـاملاســــــــــــــتمرار  ةمهيـأاالعتبـار بعني 

منسـق  ة"احد"صـحة و مقاومة مضـادات امليكروبات من خالل �ج ملسـألة 
تعاون بال، و 2030عام للتنمية املستدامة اومتعدد القطاعات يف سياق خطة 

-2020 للفرتة ختطيط العمــــل ة. ويف عمليــــثوثيق مع الوكــــاالت الثالال
طار حتت إقاومة مضـــــادات امليكروبات مباخلاصـــــة  ةنشـــــطتدرج األ، 2021

وكذلك حتت إطار خطة عمل املنظمة  5و 4و 2الربامج االســــــــــــــرتاتيجية 
 .2020-2016للفرتة  مقاومة مضادات امليكروبات بشأن

 الدراسة االستقصائية على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي في مكان عملنا

أشــــــار إىل نتائج الدراســــــة االســــــتقصــــــائية على نطاق (...)  اجمللسإن  -8
 وأثىنمنظومة األمم املتحدة بشــــــــأن التحرش اجلنســــــــي يف مكان عملنا 

على النـــدوة غري الرمسيـــة اليت عقـــدهـــا املـــدير العـــام واليت جرى خالهلـــا 
إىل إجراء  وتطّلععرض نتائج الدراســــــــــــــة على األعضــــــــــــــاء يف املنظمة، 

 X  دراســـة االســـتقصـــائية خبصـــوص مدى رضـــا املوظفني يف ديســـمرب ىســـتجر/ 
التحرش ة حول حاالت متابع ةســـــــــئلأتضـــــــــمن تســـــــــو . 2019كانون األول 

ن أللموظفني بشـــــ تنياملمثل نيهليئتمتت اســـــتشـــــارة ا. و تبليغ عنهااجلنســـــي وال
هي الدراســة إىل أن ا. ونظرا مقرتاحاهتإدراج االدراســة االســتقصــائية و توى حم
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جارٍ  نجزأُ  

يق مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف دراســة اســتقصــائية إضــافية بالتنســ
 (ب)) 17(الفقرة  روما يكون معّدل الردود عليها أعلى؛

فإنه يتوقع رضـــا املوظفني، خبصـــوص مدى اســـتقصـــائية أوســـع نطاقا دراســـة 
 تسجيل معدل ردود أحسن.

 التغذيةب الخاصة ستراتيجيةاال

إىل اســتعراض اســرتاتيجية حمّدثة خاصــة بالتغذية تطّلع  إن اجمللس (...) -9
ضــــــــــمن  2019خالل الدورة املزمع عقدها يف ديســــــــــمرب/كانون األول 

نطاق أوســــــــــــــع، األمر الذي ســــــــــــــيتيح تناول التغذية من منظور النظم 
الزراعية والغذائية املســــــــــــتدامة واألمناط الغذائية الصــــــــــــحية والتصــــــــــــدي 

 .))(أ18ألشكال سوء التغذية كافة (الفقرة 

 X  دورهتا الســـــــــــابعة والعشـــــــــــرين بعد املائة يف جلنة الربنامج يف عرضـــــــــــت على
التقدم احملرز يف ¢ املعنونة PC 127/8الوثيقة  2019تشــــــرين الثاين نوفمرب/ 

 "حتديث االسرتاتيجية اخلاصة بالتغذية

 سياسة المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين

تحديث ســـياســـة املنظمة بشـــأن املتاحة لفرصـــة بالأقّر  إن اجمللس (...) -10
املســـــــاواة بني اجلنســـــــني مبا يتســـــــق مع خطة العمل على نطاق منظومة 
 األمم املتحـــــــدة بشــــــــــــــــــــأن املســــــــــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني ومتكني املرأة

)UN-SWAP 2.0( يف موعـــــد أقصــــــــــــــــــاه ، ووضــــــــــــــع خطـــــة عمـــــل

 X  دورهتا الســـــــــــابعة والعشـــــــــــرين بعد املائة يف جلنة الربنامج يف عرضـــــــــــت على
"تقرير مرحلي عن املعنونة  PC 127/7الوثيقة  2019تشرين الثاين نوفمرب/ 

اجلوانب الرئيســـــــــية ملشـــــــــروع االســـــــــرتاتيجية احملدثة اخلاصـــــــــة باملســـــــــاواة بني 
 .اجلنسني"
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 )2019أبريل/نيسان  12-8بعد المائة ( الحادية والستينحالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جارٍ  نجزأُ  

مشـــــــــــــدًدا على أمهية الرصـــــــــــــد واإلبالغ  2020نوفمرب/تشـــــــــــــرين الثاين 
 .))(ب18(الفقرة ؛ على أساس سنوياملنتظمني 

 البيولوجيالتنوع 

إىل املزيد من التشاور مع األعضاء  شّدد على احلاجة إن اجمللس (...) -11
االســــــــــــرتاتيجية اخلاصــــــــــــة بتعميم التنوع البيولوجي يف خمتلف [بشــــــــــــأن 

مشـــــــــــريًا إىل أن املســـــــــــامهات من جانب أعضـــــــــــاء ] القطاعات الزراعية
اجمللس بأن  أوصــــــــىوبناًء على ما تقدم،  املنظمة ما تزال قيد التجميع.

يقوم املؤمتر بتكليف اجمللس بالنظر يف االســـرتاتيجية واعتمادها قبل عام 
 (ه))  18(الفقرة  ؛2020

 X يً امت اليت واألربعني  ةاحلاديته دور الصــــــــــــــادر عن املؤمتر يف طلب الا مع شــــــــــــــ
مع األعضــاء. ويف  ةتشــاوري ةعمليبدأت ، 2019حزيران يونيو/يف انعقدت 

املنظمة  ةبواب ىالســــــرتاتيجية علمســــــودة ل نشــــــرت، 2019 آب/غســــــطسأ
مت ، سهامات اليت وردتاإلبعد . و بشأ�ا لتشاورغرض اعضاء لاخلاصة باأل

 ة. وعقد رئيس جلنمرة أخرىلكي ينظر فيه األعضـــاء نشـــر مســـودة منقحة 
مجيع األعضـــــــــــــاء يف أمام  تنيمفتوحتني كانتا غري رمسي نيالربنامج مشـــــــــــــاورت

. واســــتعرضــــت جلنة الربنامج 2019شــــرين األول تأكتوبر/ أيلول و ســــبتمرب/ 
 2019تشـــــــــرين الثاين دورهتا الســـــــــابعة والعشـــــــــرين بعد املائة يف نوفمرب/ يف 

الثالثة ته ور اليت أحيلت إىل اجمللس للموافقة عليها يف دالسرتاتيجية سودة ام
 .2019كانون األول ديسمرب/  يف تعقد سالستني بعد املائة اليت و 
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 )2019أبريل/نيسان  12-8بعد المائة ( الحادية والستينحالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جارٍ  نجزأُ  

 التي لم تنفذ بعد تنفيذ القرارات

احلصـــــــول على حتديث عن القرارات اليت مل  تطّلع إىل إن اجمللس (...) -12
 .)29تنفذ بعد خالل دورته الثالثة والستني بعد املائة (الفقرة 

X   

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

 التعليقات التنفيذحالة  

  جارٍ  نجزأُ  

  من الدستور 14المنشأة بموجب المادة  األجهزة

من الرئيس املســــــــــــــتقـــل للمجلس مواصــــــــــــــلـــة  طلـــب إن اجمللس (...) -13
من  14املشـــاورات اليت جيريها مع األجهزة املعنية املنشـــأة مبوجب املادة 

ل إىل اتفاق بشـــــــــأن اقرتاح الدســـــــــتور ومع أمانة املنظمة بغرض التوصـــــــــّ 
اإلجراءات اخلــــــاصـــــــــــــــــــة بتعيني أمنــــــاء تلــــــك األجهزة حبلول شــــــــــــــهر 

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

 X  ؤســــــــــاء األجهزة مع ر مباحثات أخرى الرئيس املســــــــــتقل للمجلس أجرى
اســــــــــــتكمال إجراءات دف هبمن الدســــــــــــتور  14املنشــــــــــــأة مبوجب املادة 

املستقل للمجلس األعضاء على علم باملستجدات أبقى الرئيس و  .تعينيال
عن طريق إجراء اجتماعات غري رمسية منتظمة مع رؤســــاء ونواب رؤســــاء 

 اجملموعات اإلقليمية.
 


