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 اجمللس
 الدورة الرابعة والستون بعد املائة

 1 2020يوليو/متوز  6-10

  بعد املائةا اجمللس يف دورته الثالثة والستنيحالة تنفيذ القرارات اليت اختذه
 )2019ديسمرب/كانون األول  2-6(

 

 موجز
 كانون األول/ديســـــــــمرب 6-2الســـــــــتني بعد املائة (و  الثالثةاجلدول التايل القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته يعرض 
من قرار ) وحالة تنفيذ كل 2) الفقرة (الفقرات) ذات الصــــــــــلة من تقرير اجمللس؛ (1: (إىل إحالة ويتضــــــــــمن .)2019

 .املتخذة القرارات

 عنها. معلومات حمدثةمسائل من الدورات السابقة طلب اجمللس  أيًضااجلدول  ويتضمن

 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

 واجمللس وشؤون املراسممدير شعبة املؤمتر 
 55987 06570 39+ اهلاتف:

 
 

                                                 
 2020يونيو/حزيران  12إىل  8 من كان من املقرر عقدها خالل الفرتة 1



1 CL 164/LIM/3 
 

 

 

  بعد املائةاجمللس يف دورته الثالثة والستنيا القرارات اليت اختذهحالة تنفيذ 
 )2019ديسمرب/كانون األول  2-6(

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 CL( 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة تتضـــــــــــــــمن وثيقة 

دوالر أمريكي لكل من االتفاقية الدولية  )1( املوارد قدرها مليون) ز�دة يف 163/3
 لوقاية النبااتت وهيئة الدستور الغذائي، مدرجة يف بر�مج العمل اجلاري.

  وترد تدابري إضــــــافية للتأكيد على عمل املنظمة بشــــــأن الدســــــتور الغذائي يف الوثيقة
 CL( 2021-2020التعــديالت اإلضــــــــــــــــافيــة يف بر�مج العمــل وامليزانيــة للفرتة عن 

) من خالل املركز املقرتح املشـــــــــــــــرتك بني منظمــة األغــذيــة والزراعــة ومنظمــة 164/3
الدســـــتور الغذائي واألمراض احليوانية  كال منالصـــــحة العاملية، الذي ســـــيســـــتضـــــيف  

 املصدر. 

 X 1- (...) صـــــــــــة لعمل املنظمة  رّحب إن اجمللس ابملوارد اإلضـــــــــــافية املخصـــــــــــّ
بشأن  خبصوص االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وبر�مج املشورة العلمية

املشـــــرتك بني املنظمة ومنظمة الصـــــحة العاملية واليت من  ســـــالمة األغذية
شــأ�ا معاجلة تراكم األعمال غري املنجزة ذات الصــلة؛ فضــال عن املوارد 

إدراج مجيع هذه املوارد  وطلبمفهوم التنوع البيولوجي؛  سة لتعميماملكرّ 
 ه) 7(الفقرة  اإلضافية يف بر�مج العمل اجلاري؛

 مكتب املفتش العام

دوالر  400 000مببلغ  2021-2020متت ز�دة ميزانية االعتمادات الصــــافية للفرتة 
لتعزيز وظيفــة  2019-2018أمريكي مقــارنــة مبيزانيــة االعتمــادات الصــــــــــــــــافيــة للفرتة 

التحقيق على وجه التحديد. وســــــــــيواصــــــــــل مكتب االســــــــــرتاتيجية والتخطيط وإدارة 
املوارد ومكتــب املفتش العــام التعــاون بشــــــــــــــــأن التــدابري الالزمــة لتلبيــة االحتيــاجــات 

 من صايف موارد االعتمادات احلالية. 2021-2020اإلضافية احملتملة لفرتة السنتني 

 X 2- (...) ا يكفي من مبـــمكتـــب املفتش العـــام زويـــد ت إىل تطّلع إن اجمللس
 و) 7(الفقرة ة؛ التمويل من املوارد املتاح
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وكذلك جلنة املراجعة يف املنظمة، على  )FC 180/11.2الوثيقة أكد املفتش العام (
اســـــــــتقاللية مكتب املفتش العام. وقد وافقت جلنة املراجعة يف املنظمة على املرشـــــــــح 

). وأقّرت جلنة املراجعة FC 180/13 Rev.1الوثيقة املقرتح ملنصــــــــب املفتش العام (
ي دخل )، الذFC 180/12الوثيقة يف املنظمة امليثاق املنقح ملكتب املفتش العام (

، ومت عرضـــــــه على جلنة املالية 2020مارس/آذار  25حيز التنفيذ بشـــــــكل مؤقت يف 
 ).FC 180/12الوثيقة للموافقة عليه (

 X 3- (...) بورحّ استقاللية مكتب املفتش العام؛  د على أمهيةشدّ  إن اجمللس 
 تزويد ضــــــــــــرورةاحملرز يف تعيني املفتش العام اجلديد؛ وأشــــــــــــار إىل  ابلتقدم

ا يكفي من التمويل، من اعتمادات بر�مج العمل مبمكتب املفتش العام 
 ع إىلوتطلّ وامليزانيــة احلــاليــة، ملعــاجلــة عــبء العمــل املتزايــد الــذي يواجهــه؛ 

 ز) 11(الفقرة ؛ كتباملاستعراض الصيغة املنقحة مليثاق 

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 املالية للمنظمة واألنظمة اللوائح

مت إعداد وثيقة وعرضـــــــــها على جلنة الشـــــــــؤون الدســـــــــتورية والقانونية للنظر فيها يف 
). وأكدت جلنة الشـــــــــــــؤون CCLM 110/03دورهتا العاشـــــــــــــرة بعد املائة (الوثيقة 

من الالئحة املالية وشـــــــــــــددت على  2-4ا أمهية املادة الدســـــــــــــتورية والقانونية جمددً 
ضـــــــــرورة أن تعمل املنظمة، بوصـــــــــفها منظمة قائمة على القواعد، مبوجب لوائحها 

من  2-4وســـياســـاهتا. وأقّرت اللجنة بســـلطة املؤمتر على إجراء اســـتثناءات للمادة 
الالئحة املالية غري أ�ا اعتربت أن هذه االســـــــــــــــتثناءات جيب أن تبقى حمدودة وأن 

عملية واضحة وحمددة املعامل وشفافة. وستقوم جلنة الشؤون الدستورية تتم مبوجب 
والقانونية إبعادة النظر يف هذه املســــــألة وتقدمي املشــــــورة بشــــــأن الرتتيبات القانونية 
اليت قد تشــــــــــــمل على ســــــــــــبيل املثال مراجعة التعديالت يف اللوائح املالية، بعد أن 

X  4- (...) جلنة الشـــــــــؤون إليها  تا ابلنتائج اليت توصـــــــــلأخذ علمً  إن اجمللس
ألرصـــدة غري اواالجتماع املشـــرتك بشـــأن اســـتخدام  والقانونية الدســـتورية

وثيقة ذات صلة بذلك على  من األمانة عرض طلبعليه  املنفقة، وبناءً 
 جوهريتتســــم بطابع مناقشــــة من أجل إجراء جمللس واللجان التابعة له ا

االتســــــاق مع القاعدة ضــــــمان وثيقة احلاجة إىل هذه ال. وســــــرتاعي أكرب
من الالئحة املالية والقواعد واللوائح  2-4املنصـــــــــــــــوص عليها يف املادة 

املمارســــــــــات ذات الصــــــــــلة ة إىل املالية املرعية األخرى للمنظمة، إضــــــــــافً 
 )أ 9(الفقرة  األمم املتحدة والكيا�ت املعنية األخرى؛ املعمول هبا يف
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فنية واملتعلقة ابلســـياســـات يف إطار والية كل تعاجل جلنتا الرب�مج واملالية اجلوانب ال
 ).CCLM 110/REPمنهما (الوثيقة 

 للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطةوعملياهتا وإجراءاهتا ا، بعدم التسامح مطلقً سياسة املنظمة املتعلقة 

الذين يف املنظمة نســـبة املوظفني ( و-3-10ســـي يجديد أقوى لألداء الرئيرد مؤشـــر 
يوافقون على أّن للمنظمة ســــــــــــــياســــــــــــــات وعمليات وإجراءات فعالة ملعاجلة حاالت 

التعديالت اإلضـافية يف بر�مج وثيقة ) يف التحرش وغريه من السـلوكيات غري املقبولة
 ). CL 164/3الوثيقة ( 2021-2020العمل وامليزانية للفرتة 

ديسمرب/كانون  16وقد مت إطالق دراسة املنظمة االستقصائية عن رضا املوظفني يف 
أســئلة متابعة حمددة بشــأن الوقاية من التحرش اجلنســي يف  وتضــمنت، 2019األول 

 مكان العمل.

 X 5- (...) ز يف إطار إدراج مؤشــــــــــــــر أداء رئيســــــــــــــي معزّ  تطّلع إىل إن اجمللس
صــــــلة  اتوإجراء دراســــــة اســــــتقصــــــائية ذ؛ 2021-2020النتائج للفرتة 

حتليل بشأن إجراء ؛ و جلميع موظفي املنظمة ملوظفنياخاصة مبدى رضا 
لوكاالت الثالث اليت توجد ا تزويدالقيمة املضــــــــافة احملتملة يف ما يتعلق ب

ربات متخصصة مشرتكة حول وظائف التحقيق ذات خبمقارها يف روما 
 ؛الل واالعتداء اجلنســــــينياالســــــتغو التحرش اجلنســــــي  ابدعاءاتالصــــــلة 
 ب) 9(الفقرة 

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومابني تعاون ال

مجيع إىل الوكــاالت اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا أولويــة ابلنســـــــــــــــبــة بني تعــاون ال يُعترب
. 19-كوفيد  يف اآلونة األخرية اســـــــــــــــتجابًة جلائحة تعزيزهالوكاالت الثالث، وقد مت 

على  19-كوفيد  ويُعترب موجز الســـياســـات لألمني العام لألمم املتحدة بشـــأن "أتثري 
، نتيجة ملموســة للعمل 2020يونيو/حزيران  9األمن الغذائي والتغذية"، الصــادر يف 

 ألغــذيــة والزراعــة،ت اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا بقيــادة منظمــة االلوكــابني االتعــاوين 

X  6- (...) بني تعــــاونالاملزيــــد من النقــــاش حول إجراء  تطّلع إىل إن اجمللس 
إعادة تنظيم منظومة عملية الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ضــــــــــــــمن 

، والتقدم احملرز يف تعزيز الشراكات والتعاون، مبا يف اإلمنائيةاألمم املتحدة 
من املنظمة أن  وطلبذلك يف اجملاالت االســــــــــــرتاتيجية واإلدارية واملالية؛ 

ا إىل جنب مع بر�مج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية تقوم جنبً 
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وجيهز فرق األمم املتحدة القطرية لالســــــــتجابة بشــــــــكل أفضــــــــل الحتياجات البلدان 
جتتمع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما و  األمن الغذائي والتغذية. امللحة يف جمايل

بشـــــــــكل متكرر من أجل ضـــــــــمان تعاون قوي يف األزمة احلالية، وتشـــــــــكل اجملموعة 
 ما بينها. ستوى منصة التنسيق الرئيسية يفالتشاورية الرفيعة امل

ويف ســــــياق إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، تتعاون الوكاالت اليت توجد 
إلعداد ، وكذلك 19-كوفيد  ا لدعم التقييمات املشرتكة لتأثري مقارها يف روما ميدانيً 

مســــــتوى الربجمة مقرتحات مشــــــرتكة للصــــــندوق االســــــتئماين املتعدد الشــــــركاء. وعلى 
ا لضـــــــــــــمان وجود والتخطيط القطري، تعمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما معً 

النظم الغذائية والزراعة والتغذية يف مكانة عالية على جدول أعمال التحليل القطري 
 املشرتك لألمم املتحدة وأطر التعاون اجلديدة لألمم املتحدة.

ظائف الرقابة، تتخذ الوكاالت الثالث إجراءات ما يتعلق ابجملاالت اإلدارية وو  ويف
التحســـــــــــــــني  ويف مـــا يتعلق جبميع  .تقييم اجلـــدوى أوجـــه الكفـــاءة وه يتنـــاقش حـــاليـــً

تقريرها إىل جملس املنظمة   روما توجد مقارها يف املســـــــــائل، ســـــــــتقدم الوكاالت اليت 
للصـــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعة وبر�مج األغذية العاملي يف  نيالتنفيذي نيواجمللســـــــــــ

 �اية العام.

الزراعية بتوفري تقييم أويل بشـــــــــــــأن جدوى دمج الوظائف اإلدارية، وز�دة 
لى جملس املنظمـــة عرض علتعـــاون يف بعض وظـــائف الرقـــابـــة، على أن يا

واجملـالس التنفيـذيـة للصـــــــــــــــنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة وبر�مج األغـذيـة 
 9(الفقرة  ؛2020العاملي للنظر فيه يف دوراهتا املزمع عقدها يف �اية عام 

 ج)

 ا بيدمبادرة العمل يدً 

ا بيد للمؤمترات اإلقليمية اخلمســــــة للمنظمة. أُعد وصــــــف تفصــــــيلي ملبادرة العمل يدً 
اخلرباء  رئيسوقدم املدير العام املســـــاعد إلدارة التنمية االقتصـــــادية واالجتماعية، مع 

 8لألعضــــــــاء خالل جلســــــــة إحاطة غري رمسية يف حتديثات إضــــــــافية االقتصــــــــاديني، 
 20، ويف جلســــــــــــــــة إحــاطــة غري رمسيــة إىل جلنــة الرب�مج يف 2020أبريــل/نيســــــــــــــــان 
 عن التقدم احملرز من ا كامًال حتديثً  PC 128/8وتوفر الوثيقة . 2020أبريل/نيســــــــــان 

X  7- (...) وكذلك ا بيدمبادرة العمل يدً تطوير  مواصــــــــــلة تطّلع إىل إن اجمللس ،
 9(الفقرة  ؛، مبا يف ذلك البلدان ذات الدخل املتوســــــطالبلدانمجيع إدراج 

 د)



5  CL 164/LIM/3 
 

. وابإلضـــــــــــافة إىل 2020وحىت منتصـــــــــــف مايو/أ�ر  2019ديســـــــــــمرب/كانون األول 
 80اليت متت دعوهتا للمشاركة يف املبادرة كبلدان مستفيدة، متت دعوة  44البلدان الـ

ا آخر، من البلــدان املتوســـــــــــــــطــة الــدخــل، بلــدً  20ا كبلــدان داعمــة. وقــد طلــب بلــدً 
املشـــاركة يف املبادرة كبلدان مســـتفيدة وبلدان مســـامهة على حد ســـواء. وإن املشـــاركة 

 44يف املبادرة مفتوحة جلميع أعضـــــــاء منظمة األغذية والزراعة. وتلتزم املنظمة بدعم 
طويلــة اليت تعــاين من أزمــات وتلــك بلــدا فقط، من البلــدان ذات الــدخــل املنخفض 

 األمد، من مواردها اخلاصة.

 2021قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 

لألمني العام لألمم املتحدة  ةاخلاصـــــــ ةاملبعوث ،Agnes Kalibataالدكتورة   تعقد
ا من املشـــــــاركات مع ، عددً 2021إىل قمة األمم املتحدة بشـــــــأن النظم الغذائية لعام 

، منذ توليها منصـــــــــــــبها يف روما توجد مقارها يفالوكاالت اليت  الدول األعضـــــــــــــاء يف
 الرائســـية الثالثة للوكاالت اليت . وعقد رؤســـاء األجهزة 2019ديســـمرب/كانون األول 

، واملدراء الثالثة Kalibataجلســـــــــــة إحاطة أولية مع الدكتورة روما  توجد مقارها يف
يف املقّر الرئيســــــي للمنظمة، وُعقدت  2020فرباير/شــــــباط  10والدول األعضــــــاء يف 

 6اإلنرتنت يف  ربع Kalibataجلســـــة إحاطة أخرى مع الدول األعضـــــاء والدكتورة 
. وابإلضــــــــــــــافة إىل ذلك، قامت املبعوثة اخلاصــــــــــــــة بتعميم مذكرات 2020�ر مايو/أ

روما يف يناير/كانون الثاين  توجد مقارها يفإعالمية على أعضـــــــــــــــاء الوكاالت اليت 
التطورات يف العملية التحضـــــــريية للقمة بشـــــــأن  عن إلبالغل 2020وأبريل/ نيســـــــان 

النظم الغذائية. وأنشــــأت جمموعة من األعضــــاء جمموعة أصــــدقاء مؤمتر القمة بشــــأن 
النظم الغذائية، وهي مفتوحة جلميع األعضـــــــــــــاء كمنصـــــــــــــة مفتوحة لتعزيز مشـــــــــــــاركة 

قد روما يف العملية التحضــــــــــــريية للقمة. ومن املقرر ع توجد مقارها يفالوكاالت اليت 

X  8- (...) بشـــــكل املنظمة إشـــــراك أعضـــــاء  د على احلاجة إىلشـــــدّ  إن اجمللس
[ملؤمتر القمة العاملي حول النظم الغذائية] التحضــــــــــــــريية  العمليةكامل يف 
 ه) 9(الفقرة  ؛من البداية
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 19أو  18االجتماع األول جملموعة أصـــــــــــدقاء مؤمتر القمة بشـــــــــــأن النظم الغذائية يف 
 .2020يونيو/حزيران 

كما هو مبني يف املذكرة اإلعالمية للمبعوثة اخلاصـــــــــــــة الصـــــــــــــادرة يف أبريل/نيســـــــــــــان 
، مبا يف ذلك مع جلنة األمن الغذائي العاملي، املشـــــــــــــاركات، مت عقد عدد من 2020

ا بشــــــــــــــــأن احلــاجــة إىل حتويــل النظم الغــذائيــة لتحقيق خطــة عــام ا عــامًــ حققــت توافقًــ 
 ، وبشأن مسارات العمل الناشئة للقمة.2030

X  9-  (...) يف  جلنة األمن الغذائي العاملي إشــــــــراكالنظر يف  شــــــــجعإن اجمللس
 ز) 15(الفقرة  ؛حول النظم الغذائية العامليالتحضري ملؤمتر القمة 

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد

اجلارية، ترد االعتبارات األولية يف اخلطوط العريضـــــة املؤقتة  العمليةهذه إىل ابلنســـــبة 
 ).PC 128/2اجلديد (الوثيقة لإلطار االسرتاتيجي 

 

X  10-  (...) مع التوصـــــــــــــــيـات املنبثقـة عن تقييم إطـار النتـائج  اتفقإن اجمللس
(...)  :إىل احلاجة إىلبشــــــــكل خاص ، مشــــــــريًا للمنظمةاالســــــــرتاتيجية 

ديد (مبا يف ذلك مؤشـــرات اجلســـرتاتيجي اال طاراإلوضـــع شـــاملة ل عملية
األجهزة الرائســــــية يف األعضــــــاء النتائج) مبا يشــــــمل إجراء مشــــــاورات مع 

قائمة بذاهتا ومشـــــاورات داخلية مكثفة للمنظمة، إضـــــافة إىل مشـــــاورات 
 )3-أ-10(الفقرة  ؛على مجيع املستو�ت

 مقاومة مضـــــادات امليكروابت على مســـــتوى املخرجات بشـــــأنمت تضـــــمني مؤشـــــر 
ـــــــة للفرتة ابء-5-2-1 ـــــــة يف بر�مج العمـــــــل وامليزاني  يف التعـــــــديالت اإلضــــــــــــــــــــــافي

 ).CL 164/3(الوثيقة  2020-2021

 X 11-  (...) بإن اجمللس ، يف مـــا يتعلق بعمـــل املنظمـــة يف جمـــال مقـــاومـــة رحـــّ
من إطار نتائج  ، ابالتفاق القاضـــــي إبدراج مؤشـــــرامليكروابتمضـــــادات 

 ؛العمــل العــامليــة الثالثيــة يف إطــار النتــائج االســـــــــــــــرتاتيجيــة للمنظمــة ةخطــ
 )ز 7(الفقرة 
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 خطة عمل املنظمة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني

الســـــــياســـــــة احملدثة للمســـــــاواة بني اجلنســـــــني. وجيري  مبراجعة ااإلدارة العليا حاليً  تقوم
 املنقح واخلطـــــة املتوســـــــــــــــطـــــة األجـــــل للفرتةا إعـــــداد اإلطـــــار االســـــــــــــــرتاتيجي حـــــاليًـــــ 
بني اجلنســــني، مبا يتماشــــى مع هذه  ابملســــاواة ة، وخطة العمل املتعلق2022-2025

 ة بني اجلنسني احملدثة.االعملية املشرتكة، مما يضمن االرتباط أبهداف سياسة املساو 
جماالت عن حملة عامة  ، بتكوين2020تشرين الثاين نوفمرب/  حبلولوستقوم املنظمة، 

العمل الرئيســــــية والنتائج ذات الصــــــلة ذات األولوية يف فرتة الســــــنتني احلالية (بر�مج 
)، لتوضــــــــــــــيح الروابط بني الســــــــــــــياســــــــــــــة احملدثة 2021-2020العمل وامليزانية للفرتة 

 للمساواة بني اجلنسني واإلطار االسرتاتيجي.
 

X  12-  (...) ابلتقدم احملرز بشــــــــأن اســــــــرتاتيجية املنظمة احملدثة  رّحبإن اجمللس
أبمهية مواءمتها مع األطر الدولية،  وأقرّ بني اجلنســـــني،  ابملســـــاواةاخلاصـــــة 

إعداد خطة عمل املنظمة املتعلقة ابملســــــــاواة بني اجلنســــــــني يف  وتطّلع إىل
 ج)10(الفقرة  ؛2020عام 

 الشراكات مع القطاع اخلاص

عن  عن عمليات العناية الواجبة خارج وظيفة الشـــــــــــراكاتمت إنشـــــــــــاء خط لإلبالغ 
يتبع اآلن مبــاشـــــــــــــــرة �ئــب املــدير العــام املعني طريق نقــل فريق العنــايــة الواجبــة الــذي 

ا. وجيري وضــــــع الصــــــيغة النهائية إلجراءات العناية الواجبة بعد جتديدها، على حديثً 
 األمم املتحدة للتنمية املســــــــتدامة، كأســــــــاس لعملية جملموعةأســــــــاس النهج املشــــــــرتك 

 .املرنةللمنهجية  جديدة
وكمتابعة لتوصـــــــــــية اجمللس إىل املنظمة بتوحيد رؤيتها اجلديدة يف اســـــــــــرتاتيجية حمدثة 
للمشـــــــاركة مع القطاع اخلاص، مت بذل اجلهود إلبراز مدخالت األعضـــــــاء يف عملية 

لمشــاركة مع القطاع اخلاص على االجتماع اإلطار اجلديد ل وُعرضالتشــاور اجلارية. 
. وحيدد هذه اإلطار 2020أبريل/نيســـــــــــــــان  21الرمسي الثاين للجنة الرب�مج يف غري 

X  13-  (...) املنظمة على بلورة رؤية جديدة للشـــــــراكات مع  عشـــــــجّ إن اجمللس
يف ما تقوم بقدر أكرب الشـــــراكات  هذا النوع من القطاع اخلاص، وإدماج

على ضـــــــــــــــرورة أن تكون عمليــات العنــايــة  التشــــــــــــــــديــدعمــل، مع  بــه من
ومصــــــحوبة متوازنة  ، مبا يف ذلك املتعلق منها بتضــــــارب املصــــــاحل،الواجبة

 ب) 10(الفقرة  ؛شراكات شفافة وتعاون شفاف يف هذا الصددب
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اجتاه االســـــــــرتاتيجية اجلديدة ابإلضـــــــــافة إىل خارطة الطريق للتشـــــــــاور مع األعضـــــــــاء 
والقطاع اخلاص على حد ســـــــواء. ويتناول التوصـــــــيات اليت قدمها تقييم اســـــــرتاتيجية 

ورد اإلدارة. وســُتعرض االســرتاتيجية احملدثة،  2013لشــراكة مع القطاع اخلاص لعام ا
القطاع اخلاص، يف االجتماع املشــرتك للجنيت الرب�مج  معبرؤيتها اجلديدة للمشــاركة 

اخلامســــة والســــتني بعد  ، وبعد ذلك يف الدورة2020واملالية يف نوفمرب/تشــــرين الثاين 
 .2020انون األول للمجلس يف ديسمرب/ك املائة

 

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 طاعون اجملرتات الصغرية

ُقدم التقرير عن التقدم احملرز يف جهود القضــــــاء على طاعون اجملرتات الصــــــغرية إىل 
(الوثيقة  2020بعد املائة للجنة الرب�مج يف يونيو/حزيران  والعشــــــرينالدورة الثامنة 
PC 128/11 ويُرفق مشـــروع القرار بشـــأن الرب�مج العاملي للقضـــاء على طاعون .(

بشـــأن "منع اآلفات واألمراض  COAG/2020/6ابلوثيقة  أيضــًـااجملرتات الصـــغرية 
احليوانية والنباتية الشـــديدة التأثري، وتوقعها واالســـتجابة هلا"، اليت ســـيتم النظر فيها 

أكتوبر/تشـــــــرين  –يف الدورة الســـــــابعة والعشـــــــرين للجنة الزراعة يف ســـــــبتمرب/أيلول 
 .2020األول 

 X 14-  (...) املزمع  املقبلـــةأن تنظر جلنـــة الرب�مج يف دورهتـــا  طلـــبإن اجمللس
يف التقدم احملرز يف اجلهود الرامية إىل  2020مايو/أ�ر  شــــــــــــــهرعقدها يف 

 )و10(الفقرة  ؛القضاء على طاعون اجملرتات الصغرية
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 املسامهات الطوعية

لقـــد كـــانـــت الفرتاتن املـــاليتـــان األخرياتن ابرزتني من حيـــث تعبئـــة املوارد. ومت جتـــاوز 
يف بر�مح العمل وامليزانية ذات الصــــلة ابســــتمرار ومببالغ كبرية. ويف  احملددةاألهداف 

يف املائة ووصـــــــلت إىل أىل  44الفرتة املالية املاضـــــــية، جتاوزت املنظمة اهلدف بنســـــــبة 
مســــــــــــــتو�ت هلا على اإلطالق. ويف األشــــــــــــــهر األربعة األوىل من الفرتة املالية احلالية 

 يف املائة من هدف تعبئة املوارد. 19) أكملت املنظمة ابلفعل 2020-2021(

 X 15-  (...) أخذ علًما ابلوثيقة إن اجمللسCL 163/3-  2مذكرة املعلومات 
لة حبســــــب األبعاد الرباجمية واجلغرافية، املفصــــــّ  الطوعيةبشــــــأن املســــــامهات 

(الفقرة  ؛بشـــــــــــــــكــل منتظم أن يتم توفري هــذا النوع من املعلومــات وطلــب
 ط)10

 البشريةإدارة املوارد 

طبًقا لرؤية . و 2019مارس/آذار  2مدير جديد ملكتب املوارد البشـــــــــــــرية يف مت تعيني 
، تتمثل إحدى )CL 163/5 املدير العام والتوصــــــــــــية الصــــــــــــادرة عن اجمللس (الوثيقة

يف وضع خطة اسرتاتيجية متعلقة إلدارة املوارد البشرية يف املنظمة األولو�ت الرئيسية 
هبدف ضمان امتالك املنظمة للموظفني املناسبني يف املكان املناسب ابملوارد البشرية 

ويف الوقت املناســـــــــــــــب، يلتزمون بعملهم ويؤدونه أبعلى درجة من الفعالية للنهوض 
وســـــــــتتضـــــــــمن اخلطة خارطة طريق واضـــــــــحة املعامل تبّني ا. ابلوالية امللقاة على عاتقه

ومراحل تنفيذ رئيســــية، وكذلك النتائج املنشــــودة مشــــفوعة جبداول زمنية األولو�ت و 
مؤشــــــــــرات متكِّن من قياس األداء من حيث التقدم احملرز والفجوات احملتملة، وحياط 

ن املتوقع إيالء االعتبار الواجب لقدرة املنظمة وفرق وم .أصحاب املصلحة علًما هبا
يث املوارد البشـــــــــرية على إجناز اخلطة االســـــــــرتاتيجية املتعلقة ابملوارد البشـــــــــرية، من ح

مالك املوظفني واملســاءلة واألدوار واملســؤوليات وتفويض الســلطات، وشــّىت األدوات 
 .ونظم تكنولوجيا املعلومات ملواصلة تعزيز فعالية املنظمة وكفاءهتا

X  16-  (...) ابلتزام إدارة املنظمــــة ابســـــــــــــــتعراض إدارة املوارد  رحــــبإن اجمللس
على بـــذل املزيـــد من  وحـــثّ البشـــــــــــــــريـــة فيهـــا، ورفع معنو�ت املوظفني؛ 

يف مــا يتعلق بتفويض الســـــــــــــــلطــات، وختفيض معــدل  اجلهود، خــاصــــــــــــــــةً 
الوظائف الشـــــاغرة، وحتســـــني التمثيل اجلغرايف والتكافؤ بني اجلنســـــني، ال 

 قواالستحقااجلدارة  مسألةسيما على املستو�ت العليا مع احلفاظ على 
بقدر أكرب  ابعتبارها املعيار األســــاســــي، واعتماد عمليات توظيف تتســــم

القدرات والقيادة املهنية توافر إىل  على احلاجة وشــــــــــــــّددمن الشــــــــــــــفافية؛ 
ة يإكمال الدراســــة االســــتقصــــائ ع إىلوتطلّ داخل مكتب املوارد البشــــرية؛ 

، املوظفني ابلنسبة إىل مجيع موظفي املنظمةبشأن مدى رضا  2019لعام 
جبداول زمنية  وكذلك إىل وضــــــــع خطة عمل للموارد البشــــــــرية مشــــــــفوعةً 

(الفقرة  ؛املنظمة ونتائج ينبغي حتقيقها لتحســــــــني إدارة املوارد البشــــــــرية يف
 ج)11
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ديســــمرب/كانون  16أطلقت الدراســــة االســــتقصــــائية بشــــأن مدى رضــــا املوظفني يف 
الدراســـة االســـتقصـــائية الفرتة املنتهية  وغطتموظًفا.  13 549ومشلت  2019األول 

مبعدل اســـــــتجابة بلغ  2020فرباير/شـــــــباط  7، وأغلقت يف 2019يوليو/متوز  31يف 
يف املائة. وبعد حتليل النتائج العالية املســـتوى واإلبالغ عنها، ســـيتم حتديد خطة  41

عمل مؤسسية من خالل عملية ختطيط عمل شاملة مبا يف ذلك إنشاء فريق عمل. 
يتناول ذلك التعليقات الواردة من الدراســــــة االســــــتقصــــــائية ويضــــــع جدوًال زمنًيا وســــــ

لتحويل املعلومات القابلة للتنفيذ إىل تغيري إجيايب. ومت تعيني مســــــــؤول عن الدراســــــــة 
االســتقصــائية من قبل املدير العام للمســاعدة يف دفع هذه العملية. وســتضــع املنظمة 

ت للموظفني بشـــــــــأن التقدم احملرز يف خطة خطة اتصـــــــــاالت مســـــــــتمرة لتوفري حتديثا
(وكل  2022العمل املؤسسية. وسيتم إجراء دراسة استقصائية جديدة يف مطلع عام 

 عامني بعد ذلك).

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 بر�مج التعاون التقين

عن تنفيذ  مت حتســــني التقرير عن الوضــــع املايل للمنظمة ليتضــــمن بيا�ت أكثر مشوًال 
 وأدائه. التقينبر�مج التعاون 

 X 17- (...) احلصـــــــــــــــول على معلومات منتظمة عن تنفيذ  ع إىلتطلّ  إن اجمللس
التقين وأدائه يف التقارير املقبلة اليت ســــــــرتفع إىل جلنة املالية  التعاونبر�مج 

 د)11(الفقرة  ؛عن الوضع املايل للمنظمة
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يف تقييم بر�مج التعاون التقين. وســــــُتعرض النتائج على دورة جلنة  التقييمبدأ مكتب 
 .2020الرب�مج يف خريف عام 

X  18- (...) التقييم  اســـــــــــــــتعراض 2020يف عـــــام  أن يتمّ  ع إىلتطلّ  إن اجمللس
التقين الذي ســــــــــيعرض على اجمللس من خالل  التعاونالشــــــــــامل لرب�مج 

 ه) 11(الفقرة  ؛جلنيت املالية والرب�مج

 املسائل املتعقلة ابلرقابة

للجنة املالية، وتضـــــــــــــــمن حالة  الثمانني بعد املائة إىل الدورة املراجعةُقدم تقرير جلنة 
ومن بني التوصــيات  ).2لحق ، املFC 180/9وثيقة تنفيذ توصــيات جلنة املراجعة (ال

ها وأغلقت مخس حالة تنفيذاملراجعة  ، اســـــتعرضـــــت جلنة2018الســـــت املعلقة لعام 
، وأغلقت التوصـــــــية املتبقية يف االجتماع الرابع واخلمســـــــني 2019توصـــــــيات يف عام 

ومت إحراز تقدم يف إغالق توصــيات املراجعة  .2020للجنة املراجعة يف فرباير/شــباط 
توصـــــــــــــــية مراجعة خارجية من هذا القبيل يف  36اخلارجية املعلقة منذ زمن، وإغالق 

. وهنــــاك خطــــة عمــــل ملعــــاجلــــة 9إىل  45، وابلتــــايل تقليــــل العــــدد من 2019عــــام 
للجنة الثمانني بعد املائة  التوصــــــــيات املتعلقة ابملوارد البشــــــــرية معروضــــــــة على الدورة

ااملالية، و  معلومات إضـــــافية ذات صـــــلة بتوصـــــيات املراجعة اخلارجية يف التقرير  أيضـــــً
يف الفرتة املالية  امليزانيةأبواب الربامج و وعمليات النقل بني الســـــنوي عن أداء امليزانية 

2018-2019. 

 X 19- (...) بشــــــــــــأن املســــــــــــائل املتعلقة  [املالية] توجيهات اللجنة أقرّ  إن اجمللس
ابلرقابة، مبا يف ذلك يف ما خيص التقدم امللموس احملرز يف تنفيذ توصـــــــيات 

من اإلدارة تطبيق التوصــــــــــــــيـــات  وطلـــباخلــارجي،  واملراجعجلنـــة املراجعـــة 
 و)11(الفقرة  ؛اليت مل تنفذ بعدالعالقة 
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  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 إجراءات االقرتاع

أعدت األمانة دراســــــــــة مقارنة ونظرت فيها جلنة الشــــــــــؤون الدســــــــــتورية والقانونية يف 
على الويب  2و 1امللحقني و  CCLM 110/2دورهتا العاشـــــــــــــــرة بعد املائة (الواثئق 

لدعم مشـــــــــــــاورات الرئيس  مقارنة). كما قدمت دراســـــــــــــة CCLM 110/2ابلوثيقة 
املســــــــــتقل للمجلس يف اجتماعاته غري الرمسية مع اجملموعات اإلقليمية. وطلبت جلنة 
الشــــــــؤون الدســــــــتورية والقانونية وضــــــــع مشــــــــروع مدونة لقواعد الســــــــلوك موجهة إىل 

 12املرشحني واألعضاء واألمانة، تتسق مع الالئحة العامة للمنظمة وال سيما املادة 
صــياغة املدونة جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية أنه ينبغي أن تكون منها. واعتربت 

مزيد من املشـــاورات بني الرئيس املســـتقل للمجلس عقد تيســـري  بقيادة األعضـــاء وأن
واجملموعات اإلقليمية، وينبغي عرضــــها على جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية لكي 

بل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر تنظر فيها، بغية وضــــــــــــــعها يف صــــــــــــــيغتها النهائية ق
 ).CCLM 110/REP(الوثيقة 

X  20- تقرير الدورة التاســـــــــــــــعة بعد املائة للجنة الشـــــــــــــــؤون على اجمللس  صـــــــــــــــادق
الدســــــــــــتورية والقانونية، وال ســــــــــــّيما توصــــــــــــيات اللجنة املتعلقة "إبجراءات 

من الالئحـــــة العـــــامـــــة  12من املـــــادة  10الفقرة  أبحكـــــاماالقرتاع عمًال 
 :تطّلع هبذا الصدد إىلللمنظمة"، و 

احلصول على دراسة مقارنة بشأن القواعد وأفضل املمارسات يف  )أ(
 األمم املتحدة وسائر اهليئات ذات الصلة؛

 ؛ل للمجلس مع اجملموعات اإلقليميةالرئيس املستق اتمشاور و  (ب)
املسائل من جانب اجمللس عن طريق جلنة الشؤون  هذهومناقشة  (ج)

 )12الدستورية والقانونية وجلان أخرى، حسب املقتضى (الفقرة 
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 بعد املائة والستنيحالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية 
 )2019 نيسان/أبريل 8-12(

  حالة التنفيذ التعليقات
  ُأجنز جارٍ  

 2021-2020(املراجعة) وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018للفرتة  األجلاخلطة املتوسطة 
 التعاون التقين بر�مج

ا لرب�مج التعــاون التقين. وســـــــــــــــتعرض النتــائج على جلنــة تقييمًــ  التقييمأطلق مكتــب 
. كما مت نشـــر تقرير على موقع املنظمة على 2020الرب�مج يف دورهتا يف خريف عام 

اإلنرتنت حيتوي على مراجعة شـــــــــاملة ملشـــــــــاريع بر�مج التعاون التقين املنفذة يف عام 
2018: programme-cooperation-http://www.fao.org/technical  

X  21- إجراء اســتعراض شــامل لرصــد وتقييم تنفيذ بر�مج  طلباجمللس (...)  إن
 ز) 11التعاون التقين يف فرتة السنتني القادمة (الفقرة 

 مقاومة مضادات امليكروابت
اســـــــــــــــتمرار  أمهيــة بعني االعتبــار 2021-2020�خــذ بر�مج العمــل وامليزانيــة للفرتة 

املنظمة يف مواجهة التهديد العاملي املتزايد ملســـــألة مقاومة مضـــــادات امليكروابت من 
خالل �ج "صـــــــــــــحة واحدة" منســـــــــــــق ومتعدد القطاعات يف ســـــــــــــياق خطة التنمية 

(منظمة الصـــــــــــــــحة  ، وابلتعاون الوثيق مع الوكاالت الثالث2030املســـــــــــــــتدامة لعام 
 العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان).

X  22-  (...) على احلاجة إىل مواصــــــــــــــلة العمل واحلفاظ على  شــــــــــــــددإن اجمللس
للموارد ملعاجلة مســــألة مقاومة مضــــادات امليكروابت  احلاليةاملخصــــصــــات 

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

 على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن التحرش اجلنسي يف مكان عملناالدراسة االستقصائية 
إن اجمللس (...) أشار إىل نتائج الدراسة االستقصائية على نطاق منظومة  -X 23  أعاله. 16ترد معلومات مفصلة يف الفقرة 

على الندوة  وأثىناجلنســــــــي يف مكان عملنا  التحرشاألمم املتحدة بشــــــــأن 
غري الرمسيــــة اليت عقــــدهــــا املــــدير العــــام واليت جرى خالهلــــا عرض نتــــائج 

إىل إجراء دراســــة اســــتقصــــائية  وتطّلعالدراســــة على األعضــــاء يف املنظمة، 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
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إضــــــــــافية ابلتنســــــــــيق مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يكون معّدل 
 ب) 17الردود عليها أعلى؛ (الفقرة 

 القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية والستني بعد املائةحالة تنفيذ 
 )2019 نيسان/أبريل 8-12(

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 لتغذيةاب اخلاصة سرتاتيجيةاال

"التقدم احملرز يف حتديث االســــرتاتيجية اخلاصــــة  بعنوان PC 127/8الوثيقة ُعرضــــت 
ابلتغذية" على جلنة الرب�مج يف دورهتا السابعة والعشرين بعد املائة يف نوفمرب/تشرين 

آبخر املعلومات عن  اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة ورحب .2019الثاين 
ويف ما يتعلق ابعتماد مفهوم اســـــــــــــــرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية، 

جديد بشــأن "النمط الغذائي الصــحي املســتدام"، اســتذكر املصــطلحات املســتخدمة 
ضــــمن نطاق األمم املتحدة، مبا يف ذلك يف املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية الذي 
شـــــــــاركت يف عقده منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــحة العاملية، وشـــــــــّدد على 

 CL(الوثيقـــة  املتحـــدةد اتســـــــــــــــــاق مع اللغـــة املتفق عليهـــا يف األمم ضـــــــــــــــرورة وجو 

163/REP،  د) 10الفقرة 

 X 24- (...) إىل اســـــــتعراض اســـــــرتاتيجية حمّدثة خاصـــــــة ابلتغذية تطّلع  إن اجمللس
ضـــمن نطاق  2019يف ديســـمرب/كانون األول  عقدهاخالل الدورة املزمع 

أوســـــــــــــــع، األمر الــذي ســـــــــــــــيتيح تنــاول التغــذيــة من منظور النظم الزراعيــة 
والغذائية املســـــتدامة واألمناط الغذائية الصـــــحية والتصـــــدي ألشـــــكال ســـــوء 

 )أ 18التغذية كافة (الفقرة 
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 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الستني بعد املائة
 )2018 كانون األول/ديسمرب 3-7(

  حالة التنفيذ التعليقات

  ُأجنز جارٍ  

 من الدستور 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

أجرى الرئيس املســـــــــــتقل للمجلس مباحثات أخرى مع رؤســـــــــــاء األجهزة املنشـــــــــــأة 
طويلة األجل لتعيني الاســــتكمال اإلجراءات  هبدفمن الدســــتور  14مبوجب املادة 

فرباير/شـــباط  3من الدســـتور. ويف  14واختيار أمناء األجهزة املنشـــأة مبوجب املادة 
، اجتمع الرئيس املســـــــتقل للمجلس مع رئيس هيئة مصـــــــايد أمساك التونة يف 2020
، واقرتح إجراء يشـــــــــــــــارك من خالله أعضـــــــــــــــاء اهليئة يف إعداد قائمة اهلندياحمليط 

املقابالت. وأصــر رئيس هيئة مصــايد أمساك التونة يف احمليط املقابالت وكذلك جلنة 
اهلندي على أن مشاركة أعضاء اهليئة يف إعداد القائمة املختصرة إلجراء املقابالت 
أمر أســــــاســــــي لعملية مواتية، ووافق على انتظار نتائج مشــــــاورات الرئيس املســــــتقل 

اتيــة لألغــذيــة والزراعــة للمجلس مع املعــاهــدة الــدوليــة بشــــــــــــــــأن املوارد الوراثيــة النبــ
، عرض الرئيس املســـــــــــــــتقـــل للمجلس مع إدارة 2020(املعـــاهـــدة). ويف مـــايو/أ�ر 

املنظمة اقرتاح اجلهاز الرائســـــــــــــــي للمعاهدة بشـــــــــــــــأن اإلجراءات الطويلة األجل، مت 
إدارة املنظمة  وأعلنت. 2019الثاين  تشريناالتفاق عليه يف دورته الثامنة يف نوفمرب/

أ�ا ليســـــــــت يف وضـــــــــع يســـــــــمح هلا بقبول  2020مايو/أ�ر  28 يف رســـــــــالة بتاريخ
اإلجراءات املقرتحــة ولكنهــا أيــدت اقرتاح حــل وســـــــــــــــط اقرتحــه الرئيس املســـــــــــــــتقــل 

X  25-  طلــــب من الرئيس املســـــــــــــــتقــــل للمجلس مواصـــــــــــــــلــــة  اجمللس (...)إن
من  14املنشــــأة مبوجب املادة  املعنيةاملشــــاورات اليت جيريها مع األجهزة 

الدســــــــــتور ومع أمانة املنظمة بغرض التوصــــــــــّل إىل اتفاق بشــــــــــأن اقرتاح 
ــــــك األجهزة حبلول شـــــــــــــــهر  ــــــاء تل اإلجراءات اخلــــــاصـــــــــــــــــــــة بتعيني أمن

 ب)13(الفقرة  2019ديسمرب/كانون األول 
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واعتربت اإلدارة أن اقرتاح الرئيس املســـــــــــتقل للمجلس يعكس بشـــــــــــكل  للمجلس.
دة كاف مقياس االســــــتقاللية الوظيفية الذي تتمتع هبا األجهزة املنشــــــأة مبوجب املا

من الدستور، مع احرتام النصوص األساسية للمنظمة. وسيسمح هذا اإلجراء  14
 14املقرتح لعدد متســــاٍو من ممثلي إدارة املنظمة واجلهاز املعين املنشــــأ مبوجب املادة 

إجراء (اثنان واثنان، مع عضــــــــــــو خارجي مســــــــــــتقل إضــــــــــــايف) ابملشــــــــــــاركة يف فريق 
يف إعداد  14از املنشــــأ مبوجب املادة املقابالت، ومشــــاركة عضــــوي الفريق من اجله

كذلك. وأبقى الرئيس   الني ســــتجرى معهم مقابالتللمرشــــحني  ةالقائمة املختصــــر 
املستقل للمجلس األعضاء على علم آبخر املستجدات من خالل اجتماعات غري 

منتظمة مع رؤســـــــــاء ونواب رؤســـــــــاء اجملموعات اإلقليمية. وحىت اتريخ إعداد  رمسية
هذه الوثيقة، فإن الرئيس املســــتقل للمجلس يف طور التواصــــل مع رئيســــي املعاهدة 

 وهيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي.




