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 اجمللس
 الدورة السادسة والستون بعد املائة

 2021أبريل/نيسان  26-30

 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة 
 (2020ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين 30)

 

 وجزامل
 -نوفمرب/تشرين الثاين 30اخلامسة والستني بعد املائة ) يعرض اجلدول التايل القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته

وحالة  (2( الفقرة )الفقرات( ذات الصلة من تقرير اجمللس؛ )1ويتضمن إحالة إىل: )(. 2020ديسمرب/كانون األول  4
 تنفيذ كل قرار من القرارات املتخذة.

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

 اختاذها من قبل اجمللس املقرتحاإلجراءات 
 .إن اجمللس مدعو إىل أخذ العلم ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Rakesh Muthoo السيد

 للمؤمتر واجمللساألمني العام 
 55987 06570 39+ اتف:اهل
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 الة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائةح
 (2020 األولديسمرب/كانون  4 -نوفمرب/تشرين الثاين 30) 

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   ُأجنز 

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد
أن تتضمن النسخة املقبلة من اإلطار االسرتاتيجي واجملاالت  اجمللس )...( طلب -1

املنظمة  الرباجمية ذات األولوية حتلياًل إضافًيا لنموذج األعمال املستخدم يف
املختلفة ذات األولوية ومعلومات عن كيفية وخمتلف مصادر التمويل للمجاالت 

 ي(-10)الفقرة  رفع تقارير عنها؛

X   الوثيقة  2031-2022مّت إدراجه يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة(C 2017/7 )
وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  ويف

 .(C 2021/3 )الوثيقة 2022-2023

تواصل منظمة األغذية والزراعة إعطاء األولوية للعمل  أن اجمللس )...( طلب -2
املعياري والفين، والتشديد على البياانت ضمن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للفرتة 

 و(-22)الفقرة ؛ 2022-2031

X   
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   ُأجنز 

 اسرتاتيجية جديدة ملشاركة القطاع اخلاص

مواءمة االسرتاتيجية بشكل كامل مع االتفاق العاملي لألمم  اجمللس )...( طلب -3
 إجراء حتديث آلليات وقواعد العناية الواجبة وإحلاقها ابالسرتاتيجية؛ وطلب املتحدة؛
 د(-11)الفقرة 

X   لألمم املتحدة. ويف القسم  االتفاق العامليإن االسرتاتيجية تتواءم ابلكامل مع
القطاع اخلاص، يُذكر بصراحة أن املنظمة  إلشراك" املعايري اإلقصائيةبعنوان "

لألمم  مليتعمل مع اهليئات اليت ال تتواءم مع املبادئ الواردة يف االتفاق العا ال
املسودة األوىل "لإلطار اجلديد لتقييم  املشاريع دعمشعبة املتحدة. وقد أعّدت 

املخاطر واإلدارة للمشاركة مع اجلهات الفاعلة األخرى من غري الدولة" ابلتعاون 
تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص وشعبة الشراكات  شعبة الوثيق مع

م . ويسرتشد النهج اجلديد ابملمارسات اجليدة يف األموالتعاون يف األمم املتحدة
املتحدة، كما اعتمد ودمج املبادئ اليت أقرهتا اسرتاتيجية القطاع اخلاص واالتفاق 
العاملي لألمم املتحدة. كما أن املشاورات الداخلية جارية. ومن املتوقع أن يُقّدم 
اإلطار املنجز للنظر فيه خالل دوريت جلنة الربانمج وجلنة ملالية يف نوفمرب/تشرين 

األثناء، ُوضعت الرتتيبات املؤقتة لتبسيط وتوضيح . ويف هذه 2021الثاين 
 اإلجراءات القائمة، وضمان االنتقال السلس إىل اإلطار اجلديد.

مزيًدا من املعلومات عن تكاليف االسرتاتيجية وفوائدها،  اجمللس )...( طلب -4
أن تتضّمن  طلبجتّنب حدوث تداعيات إضافية على امليزانية، و  ضرورةعلى  شّددو 

النسخة القادمة حتلياًل معمًقا أكثر لنموذج أعمال املنظمة ومصادر التمويل املختلفة 
  ذلك يف الدورات املقبلة للمجلس؛ ومعلومات عن كيفية رفع التقارير عن

 ح(-11)الفقرة 

 X كلفة واملنافع، مع حتديد االختصاصات ذات الصلة. بدأت عملية إجراء حتليل ال
اإلبالغ عن النتائج يف التقرير املرحلي السنوي لالسرتاتيجية. كذلك، وسوف يتم 

تعبئة  شعبة ا يفأُطلق العمل على تنفيذ االسرتاتيجية ابستخدام املوارد املتاحة حاليً 
مكتب  ، مع توفري الدعم العادي مناملوارد والشراكات مع القطاع اخلاص

. وسوف يتم تعزيز الفريق اتخدمات تكنولوجيا املعلوماالتصاالت يف املنظمة و 
 احلايل يف وحدة القطاع اخلاص من خالل ضّم فين من املستوى الرفيع إليها منتدابً 

، حيث يتم استكمال عملية االختيار 2021من حكومة السويد يف أغسطس/آب 
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ا منوذجً  تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص شعبة ة. كذلك، تنشئهلذه الغاي
إلدارة الشراكات حيث تضطلع املكاتب القطرية والوحدات الفنية مبسؤولية  المركزيً 

إدارة متطلبات العالقات اليومية اخلاصة ابلشراكات اليت يقيموهنا، وتوفّر الشعبة 
وظيفة اسرتاتيجية إمجالية جلهة املراقبة، والتنسيق والرصد. ومن املقرر إجراء إعادة 

إلاتحة مستوى مالئم  شراكات مع القطاع اخلاصتعبئة املوارد وال شعبة ختصيص يف
  .)CONNECT( بوابة االتصال وصيانةمن إدارة 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   ُأجنز 

 ا بيدمبادرة العمل يد  

توسيع نطاق معايري االختيار لكي يتسّّن للبلدان النامية ذات   اجمللس )...( طلب -5
 و(-14)الفقرة  املبادرة؛ االستفادة منالدخل املتوسط واملرتفع 

X  بيد،  اتقرير املرحلي ملبادرة العمل يدً مّتت معاجلة هذه املسألة يف ال 
 .CL 166/6 لوثيقةا 

اجمللس )...( على ضرورة وضع سياسة شاملة خاصة ابلبياانت لكفالة حوكمة  شّدد -6
الفكرية، وااللتزام ابملعايري البياانت وسالمتها وخصوصيتها، إضافة إىل حقوق امللكية 

من اإلدارة تزويد األعضاء مبعلومات هبذا الشأن يف  وطلب والربوتوكوالت الدولية،
 ط(-14)الفقرة  ؛2021 دورته القادمة املزمع عقدها يف أبريل/نيسان

 X  وُقّدم 2021أُطلق العمل هبدف وضع اللمسات األخرية على السياسة عام .
 الثالثني بعد املائة للجنة الربانمج.حتديث إىل الدورة 

من اإلدارة املضي قدًما يف إاتحة معلومات حمّدثة بشأن عملية   اجمللس )...( طلب -7
التنفيذ واملشاركة بشكل وثيق يف بلورة معامل املبادرة بقدر أكرب، خاصة جوانبها املتعلقة 

  2023-2022 السنتني وامليزانية يف إطار برانمج العمل وامليزانية لفرتة ابحلوكمة
 ي(-14)الفقرة 

X   ًا بيد، تتّم معاجلة هذه املسألة يف هذا التقرير املرحلي بشأن مبادرة العمل يد
. وتتوفّر تفاصيل إضافية عن احلوكمة من خالل مناقشة CL 166/6الوثيقة 

 ا بيد.لوحات التحكم مببادرة العمل يدً 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   ُأجنز 

 مقاومة مضادات امليكروابت
تقدمي تقارير مرحلية منتظمة عن خطة عمل املنظمة بشأن  )...(اجمللس  طلب -8

وعن التعاون الثالثي،  2025-2021مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة 
 ج(-18)الفقرة  دون إحداث فجوات أو أوجه تداخل؛ من

X   خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة جرى تنقيح
الواردة من جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة  عليقاتابالستناد إىل الت 2021-2025

 جرت مناقشةوالعشرين ومن جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الرابعة والثالثني. و 
( 2021فرباير/شباط  25) األوىل هذه النسخة املنّقحة خالل املشاورة غري الرمسية

( والدورة الثالثني بعد املائة 2021مارس/آذار  1الرمسي الثاين ) واالجتماع غري
ا حبيث تعكس التعليقات الواردة، وسوف حاليً  حتديثهاللجنة الربانمج. وجيري 

. وسُتقّدم النسخة الثانية الرمسية شاورة غريتتم مناقشة النسخة احملّدثة خالل امل
 النهائية للجنة الربانمج يف دورهتا الثالثني بعد املائة.

فريق التنسيق املشرتك على تنفيذ توصيات  يلثالثلتعاون امنظمات اوتعمل 
للتنسيق العاملي، وقد مّت  الوكاالت املعين مبقاومة مضادات امليكروابت بني

يف إطار هنج  فريق قيادي عاملي معين مبقاومة مضادات امليكروابت إطالق (1)
بشكل رمسي وُعقد االجتماع االفتتاحي األول يف يناير/كانون  صحة واحدة

( إثر االجتماع 2. )هناتقرير االجتماع  ىاالطالع عل. وميكن 2021الثاين 
(، ُقّدمت 2021فرباير/شباط  17التنفيذي الثالثي السابع والعشرين )

فريق اخلرباء املستقل املعين ابألدلة للعمل على مكافحة مقاومة اصات اختص
 إىل األمني العام لألمم املتحدة ملزيد من املشورة واملصادقة.  مضادات امليكروابت

https://www.who.int/groups/one-health-global-leaders-group-on-antimicrobial-resistance
https://www.who.int/groups/one-health-global-leaders-group-on-antimicrobial-resistance
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/antimicrobial-resistance/amr-gcp-tjs/glg-inaugural-meeting-report.pdf?sfvrsn=1c171c9_12
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/antimicrobial-resistance/amr-gcp-tjs/glg-inaugural-meeting-report.pdf?sfvrsn=1c171c9_12
https://www.who.int/publications/m/item/public-discussion-draft-terms-of-reference-independent-panel-on-evidence-amr
https://www.who.int/publications/m/item/public-discussion-draft-terms-of-reference-independent-panel-on-evidence-amr
https://www.who.int/publications/m/item/public-discussion-draft-terms-of-reference-independent-panel-on-evidence-amr
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إحدى أهم  حساب األمانة املتعدد الشركاء ملقاومة مضادات امليكروابتوابعتبار 
حشد أكثر مّت آليات التمويل لدعم اإلجراءات املشرتكة للمنظمات الثالثة، فقد 

 متّ مليون دوالر أمريكي حىت اترخيه من هولندا واململكة املتحدة والسويد. و  14 من
استثمار مثانني يف املائة من الصندوق يف اإلجراءات على الصعيد القطري. وتتطّلع 

إىل العمل مع جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة وإىل  يالثالثالتعاون منظمات 
 البلدان يف مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت. حشد مزيد من املوارد لدعم

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AMR00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AMR00
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 2021مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 
على دور املنظمة يف التحضري ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن  )...(اجمللس  شّدد -9

أن تواصل املنظمة دعم العملية التحضريية  طلبو  ،2021النظم الغذائية لعام 
مبا يشمل احلدث  2021ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 

 هـ(-18)الفقرة  املزمع عقده يف إيطاليا قبل مؤمتر القمة؛

 X  بشأن  1تدعم املنظمة مباشرة، ابعتبارها وكالة األمم املتحدة املسؤولة، مسار العمل
كما تدعم املنظمة بشكل  "ضمان حصول اجلميع على أغذية مأمونة ومغذية".

ابالستناد إىل املعارف وحمركات التغيري األربعة،  األخرىمسارات العمل سائر  فاعل
 .املستفيضة اليت تعدها الُشعب الفنية التابعة هلا

وعة العلمية. وسوف  عضوان انشطان يف اجملمكبري العلماء وكبري االقتصادينيكما أن  
 .2021تستضيف منظمة األغذية والزراعة أيم العلوم يف يوليو/متوز 

يتم االستعانة بشكل متزايد ومن خالل تنسيق املنسقني املقيمني لألمم املتحدة، 
ابملنظمة لدعم التنسيق وإجراء حوارات بني الدول األعضاء. وسوف تدعم املنظمة 

عن النظم الغذائية لتوجيه احلوارات، مبا يف ذلك التقييمات  ا توفري البياانت واألدلّةأيضً 
 السريعة للنظم الغذائية.

واملنظمة شريكة يف عقد العديد من احلوارات ضمن مؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية 
املستقلة. وتشمل األمثلة احلوارات على املستوى اإلقليمي ضمن املنتديت اإلقليمية 

البحر األبيض  منطقةوالنظم الغذائية املستدامة يف  ،ة املستدامةلألمم املتحدة للتنمي
املتوسط، األبيض ملركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر امع املتوسط 

 واالحتاد من أجل البحر األبيض املتوسط وشبكة "كوكب واحد".
ؤمتر القمة بشأن وقد مّت تشكيل جلنة توجيهية تضم منظمة األغذية والزراعة وأمانة م

خالل الفرتة لقمة السابق لدث احلالنظم الغذائية واحلكومة اإليطالية إلعداد 
 . 2021يوليو/متوز  21 إىل 19 من
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 واستخدامها املستدام أتهيلهاصون الغاابت و

القائمة من املنظمة إبراز وتشجيع املمارسات  )...(اجمللس  طلب -10
والتكميلية بني األنشطة الزراعية وصون الغاابت واستصالحها 

تفادي إزالة الغاابت واحلفاظ على خدمات  واستخدامها املستدام، مع
أنه بوسع الزراعة واحلراجة أن تدعما  النظام اإليكولوجي، نظرًا إىل

 ب(-22)الفقرة  ما بينهما؛ التنمية املستدامة من خالل التآزر يف

 X أجل النظم  من على الطبيعةا حالًّ قائمً ابعتبارها احلراجة الزراعية ري إعداد دراسة عن جي
فنية عن دور اإلدارة املستدامة للثروة احليوانية من أجل خفض  ثيقةوو ، الغذائية املستدامة

 النظم الزراعية املختلطة ابلغاابت واملراعي يف األراضي اجلافةوترية إزالة الغاابت وتدهور 
للجنة اوتقوم )تعاون مشرتك بني فرع اإلنتاج واملوارد الوراثية احليوانية وشعبة الغاابت(. 

بتحليل حالة التزامات قطاع الصناعة القائم على  االستشارية للصناعات احلرجية املستدامة
 شملالنظام اإليكولوجي، األمر الذي ي إلصالحالغاابت، والتحديت والفرص املرتبطة به 

 زر ممكنة بني الزراعة والغاابت.أوجه آت
حمددة يف الرتويج ملمارسات مكّملة بني الزراعة والغاابت على النحو  وتدعم املنظمة بلداانً 

التايل: كوت ديفوار يف تنمية وتعزيز اإلنتاج املستدام ومناذج أعمال للكاكاو، وتقليص إزالة 
األرجنتني يف تعزيز املمارسات الرعوية احلرجية التقليدية من خالل و الغاابت وتدهورها؛ 

املبادرة املعززة خلفض االنبعااثت النامجة اإلدارة املتكاملة للغاابت والثروة احليوانية من خالل 
واملدفوعات القائمة على النتائج؛ وكولومبيا يف التقدم الضيق  عن إزالة الغاابت وتدهورها

املبادرة املعززة خلفض  وتعزيز أوجه التآزر بني الغاابت والزراعة من خاللللحدود الزراعية 
كذلك،   النتائج. واملدفوعات القائمة على االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها

تشارك املنظمة يف مشاورات االحتاد األورويب حول مبادرة الكاكاو املستدام، وتعمل على 
األدوات إلدارة املقايضات  من خالله حتّدد لبلدان أنلات ميكن إنشاء إطار لدعم القرار 

فنية حول أدوار احلكومات يف تقليص إزالة الغاابت  بني قطاعي الزراعة والغاابت ووثيقة
 من السلع الزراعية، مع إبراز أمثلة قطرية.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   ُأجنز 

إصدار تقرير لتقييم املوارد  املنظمة  مواصلةمن  )...(اجمللس  طلب -11
العامل كل مخس سنوات، مع القيام يف الوقت ذاته، ابلتشاور  احلرجية يف

مع األعضاء والشركاء، بوضع عملية مرنة لإلبالغ بشأن تقييم املوارد 
احلرجية تسمح إبجراء حتديثات طوعية للمؤشرات الرئيسية ألهداف 

 هـ(-22)الفقرة  التنمية املستدامة؛

 X تقييم املوارد احلرجية) لموارد احلرجية يف العاملل التايل لتقييما انطلقت التحضريات إلعداد 
وجبمع املعلومات عن  2020عام يف (. وقد بدأت العملية بتقييم للموارد احلرجية 2025

 استعداد البلدان لتوفري حتديثات طوعية بتواتر أكرب للمؤشرات الرئيسية املتصلة ابلغاابت.

املنظمة حتديد التكنولوجيات واالبتكارات من  )...(اجمللس  وطلب -12
الرقمية اجلديدة جلمع البياانت، وإدارة الغاابت واستخدامها بشكل 

 ز(-22؛ )الفقرة مستدام، وكذلك بشأن املنتجات احلرجية

 X  تواصل شعبة الغاابت تطوير التكنولوجيات االبتكارية جلمع البياانت، وحتليلها واإلبالغ
آالف  6عد، وابت لديها اآلن أكثر من ها يف امليدان واستخدام االستشعار عن بُ عن

ا بتحديد ا جملموعة األدوات الرئيسية. وهي تقوم حاليً بلدً  130مستخدم يف أكثر من 
التكنولوجيات االبتكارية جلمع البياانت عن املنتجات احلرجية وحتليلها من خالل الرقمنة، 

معاجلة اإلحصاءات اخلاصة ابملنتجات احلرجية ودجمها واملصادقة  مبا يف ذلك مكننة عملية
 عليها وتطوير مناذج للتطبيقات لتحسني تقديرات إنتاج حطب الوقود.

مواءمة مناقشات املؤمتر العاملي للغاابت املنظمة من  )...(اجمللس  وطلب -13
 ن(-22؛ )الفقرة 2030وخطة عام  19-مع جائحة كوفيد

X   الصمود  "بناء مستقبل أخضر وصحي وقادر علىإن موضوع املؤمتر العاملي للغاابت هو
. وابلتايل سوف 2030" والربانمج يتواءم بشكل كامل مع خطة التنمية لعام بوجود الغاابت

حالة احلراجة العاملية ومستقبلها، وخباصة  يوفّر فرصة للمجتمع العاملي للغاابت للنظر يف
السعي يف الوقت ذاته إىل حتقيق أهداف  مع  19-من جائحة كوفيد يف سياق التعايف
 .التنمية املستدامة
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 تعميم التنوّع البيولوجي
 :املنظمة من  )...(اجمللس  طلب -14

إجراء استعراض لتعميم التنوع البيولوجي يف جمال الغاابت وتعزيز اإلدارة  -1
للحياة الربية على امتداد سلسلة قيمة حلوم الطرائد برمتها واعتماد املستدامة 

تدابري للوقاية على حنو أفضل من خطر األمراض احليوانية املصدر، مبا يف 
 ذلك من خالل هنج "صحة واحدة"؛

والنظر يف إطالق مبادرة لتعميم التنوع البيولوجي يف النظم الغذائية ابلتشاور  -2
 ط(-22)الفقرة  مع األعضاء؛

 

 X  تعميم التنوع البيولوجي يف قطاع الغاابت: استعراض جيري إعداد دراستني عن
تعميم التنوّع وعن  السياسات، واالسرتاتيجيات واملمارسات املتصلة ابلغاابت

 ، ابلتعاون مع شركاء رئيسيني:البيولوجي يف هنج الصحة الواحدة
يف  املستدامة للحياة الربية، مبابتعزيز عملية الرتويج لإلدارة تقوم املنظمة  -1

الصحة الواحدة" للوقاية على حنو أفضل من خماطر  ذلك اعتماد "هنج
األمراض احليوانية املنشأ، يف برانمج اإلدارة املستدامة للحياة الربية. 

ا لتعميم التنوّع البيولوجي يف قطاع الغاابت قيد كما أن استعراضً 
 .عداداإل

تعميم التنوع البيولوجي يف النظم الغذائية ابلتشاور  إن مبادرةو  -2
 2023-2021األعضاء، تنتظر املوافقة على خطة العمل للفرتة  مع

من أجل تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم 
 التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية.

 النظم الغذائية

دمج الغاابت يف عملها بشأن النظم الغذائية،  املنظمةمن  )...(اجمللس  طلب -15
مبا يف ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، من خالل تدابري التعايف من جائحة 

 ك(-22)الفقرة  ؛ادرة العمل يًدا بيد اليت وضعتهاويف مب 19-كوفيد

 X  مقرتحة ملؤمتر قمة  قادرة على إحداث تغيريمتصلة ابلغاابت هناك عدة حلول
 فاعلشعبة الغاابت بشكل تشارك مم املتحدة بشأن النظم الغذائية، و األ
التحضريات هلذه القمة. كما أن دراسة عن الزراعة احلرجية كحّل قائم  يف

ىل مبادرة جديدة ستدامة هي قيد اإلعداد، إضافةً إالطبيعة للنظم الغذائية امل على
البياانت، واملنّصات واألدوات عن األغذية املستمدة من الغاابت. وابتت اآلن 

ا املتصلة ابلغاابت مدجمة بشكل كامل يف املنصة اجلغرافية املكانية للمنظمة دعمً 
 ا بيد.ملبادرة العمل يدً 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 جلنة الزراعة وجلنة الغاابت

تعزيز التنسيق بني جلنة الغاابت وجلنة الزراعة خبصوص املسائل  )...(اجمللس  طلب -16
أبن تُعرض على كّل من جلنة الغاابت وجلنة الزراعة  وأوصى املشرتكة بني القطاعات،

 ل(-22)الفقرة يف املستقبل أية واثئق تتناول قضاي مرتابطة بني الزراعة والغاابت؛ 

 X 2022عام يف ان للجنة الزراعة وجلنة الغاابت ملقرر أن تُعقد الدوراتن املقبلتمن ا. 

  ملنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقميةا

إدراج القضاي ذات الصلة ابستخدام التكنولوجيا الرقمية  )...(اجمللس  طلب -17
ختطيط استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف اختصاصات  يف

 م(-22)الفقرة  ؛من جانب جلنة الغاابت والزراعة الرقميةاملنصة الدولية لألغذية 

X  القضاي ذات الصلة ابستخدام التكنولوجيا الرقمية يف ختطيط استخدام  متّ إدراج
األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف اختصاصات املنصة الدولية 

 .لألغذية والزراعة الرقمية
احلرص على أن تفضي هذه املبادرة إىل خلق أوجه من املنظمة  )...(اجمللس  وطلب -18

آتزر بني املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة وعلى توطيد التنسيق بينهم من دون 
 أ(-25)الفقرة  إحداث ازدواجية يف أنشطتهم، كل مبوجب واليته؛

X   يف خمتلف مكوانت املنصة إن مشاركة املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة
، كما تقرتحها االختصاصات، سوف تضمن لألغذية والزراعة الرقميةلدولية ا

 تسمح بتاليف االزدواجية يف األنشطة.سمستوى أفضل من التنسيق و 
تضمني اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة من املنظمة   )...(اجمللس  وطلب -19

التوجيهية الطوعية للمنصة ض من خالهلا اخلطوط عر  لرفع التقارير تُ  الرقمية آليات  
بشأن القضاي املتعلقة ابألغذية والزراعة الرقمية على األعضاء يف املنظمة لدراستها 

 ب(-25)الفقرة  من خالل العمليات اخلاصة ابألجهزة الرائسية للمنظمة؛

X  آليات لرفع التقارير تعرض من خالهلا اخلطوط  مّت تضمني االختصاصات
التوجيهية الطوعية من املنصة بشأن القضاي املتعلقة ابألغذية والزراعة الرقمية 
على األعضاء يف املنظمة لدراستها من خالل العمليات اخلاصة ابألجهزة 

 .الرائسية للمنظمة
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  جار    ُأجنز 

 التعاون التقينبرانمج 
وبصورة  تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية، اجمللس على وافق -20

املالحظات والتوصيات الواردة يف التقرير واملتعلقة بربانمج التعاون  أقرّ  خاصة،
 أ(-23؛ )الفقرة التقين

   

إىل املنظمة الشروع يف عملية اسرتاتيجية، ابلتشاور  االجتماع املشرتك )...( طلب]
مع األعضاء، هبدف تنقيح معايري ختصيص املوارد وتوحيدها إذا أمكن ذلك، مبا 
يتجاوز املعيار التقليدي املتمثل يف الدخل للفرد الواحد، مع مراعاة االحتياجات 

 (CL 165/9 ز من الوثيقة-10)الفقرة  كل إقليم؛لاخلاصة 

X  الوثيقة ُعرضت JM 2021.1/2  إىل االجتماع املشرتك للجنة الربانمج يف دورهتا
لشروع ل ،الثالثني بعد املائة وإىل جلنة املالية يف دورهتا اخلامسة والثمانني بعد املائة

 .سرتاتيجيةاالعملية اليف 

اجمللس على تقرير الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الربانمج،  وافق -21
برانمج  بشأن )...( الواردة فيه املالحظات والتوصيات أقرّ  وبصورة خاصة،

 أ(-24؛ )الفقرة التعاون التقين

   

اللجنة )...( إجراء حتليل أكثر عمقًا بشأن تنفيذ عملية إعادة تنظيم  ]طلبت
 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ضمن إطار برانمج التعاون التقين؛

 (CL 165/10 الوثيقةد يف -17 )الفقرة 

X   الوثيقة املذكورة أعاله املعّدة لالجتماع املشرتك التحليل املطلوب.تتضمن 

)...( إىل اإلدارة تبسيط دورة مشاريع برانمج التعاون التقين اللجنة  ]طلبت
 ل-17الفقرة  وإجراءات املوافقة على املشاريع على حنو أكرب؛

 (CL 165/10 يف الوثيقة  

 X  انطلقت املشاورات حول إجراءات برانمج التعاون التقين، ومن املتوقع أن تؤدي
 .2021إىل تبسيط أّويل وإىل تنقيح جوهري أكثر حبلول هناية عام 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   ُأجنز 

املالحظات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثالثة  اجمللس )...( أقرّ  -22
]للجنة املالية[ بشأن )...( برانمج التعاون التقين؛  املائةوالثمانني بعد 

 أ(-26 )الفقرة

    

)...( إىل اإلدارة  أن تواصل جهودها لضمان التنفيذ اللجنة  ]طلبت
 الكامل العتمادات برانمج التعاون التقين حبسب ما وافق عليها املؤمتر

 ([CL 165/11 د يف الوثيقة -10)الفقرة 

 X  ا ممّا ا جيدً تقدمً  19-برجمة الوفورات النامجة عن جائحة كوفيدأحرزت إعادة
 برانمج التعاون التقين. ملخصصاتسيضمن التنفيذ الكامل 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 مدّونة السلوك اخلاصة ابلتصويت
وبصورة  تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية، اجمللس على وافق -23

وك لمدونة السبشأن )...( خاصة، أقّر املالحظات والتوصيات الواردة فيه 
 أ(-23اخلاصة إبجراءات التصويت )الفقرة 

اإلسراع يف إجناز املشاورات غري الرمسية  االجتماع املشرتك )...( طلبو ]
يعقدها الرئيس املستقل للمجلس حول مدونة السلوك بشأن انتخاب  اليت

مبا يتيح ملؤمتر املنظمة البّت فيها خالل دورته الثانية واألربعني اليت  املدير العام
 [(CL 165/9 ج يف الوثيقة-12؛ )الفقرة 2021ستعقد يف عام 

 X  يف ظّل إشارة اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة إىل وجوب إعداد املدّونة
املستقل للمجلس  من خالل عملية تشاركية يوّجهها األعضاء، عقد الرئيس

مشاورات مع رؤساء ونّواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية، مع كل جمموعة إقليمية، 
ومن خالل مشاورات غري رمسية خمصصة مع مجيع األعضاء. وسوف يُقّدم 
مشروع املدّونة الستعراضه من جانب األجهزة الرائسية حاملا يتوصل األعضاء 

 إىل توافق يف اآلراء.

 القطريةأطر الربجمة 
 ،يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائةالربانمج  ةجلنتقرير  اجمللس على وافق -24

املالحظات والتوصيات الواردة فيه بشأن )...( أطر الربجمة  أقرّ وبصورة خاصة، 
 أ(-24القطرية )الفقرة 

احلصول على مزيد من املعلومات بشأن التحليل  اللجنة )...( طلبتو ]
القطري املشرتك، ال سيما يف ما خيص بلورة تصوّر لعمليات اإلعداد والتنفيذ 

 ([CL 165/10 ي يف الوثيقة-10؛ )الفقرة واملتابعة

 X  يرد النهج إزاء الربانمج على الصعيد القطري يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة
-2022( ويف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة C 2017/7)الوثيقة  2022-2031
، (C 2021/3)الوثيقة  2023-2022برانمج العمل وامليزانية للفرتة  /2025
بلورته بصورة أدق خالل ختطيط العمل األكثر تفصياًل الذي سوف  وسيتم

 .2021يف النصف الثاين من عام  سيجري
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 خطة العمل املتعلقة املساواة بني اجلنسني
 ،يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائةالربانمج  ةجلنتقرير  اجمللس على وافق -25

املالحظات والتوصيات الواردة فيه بشأن )...( خطة املساواة  أقرّ وبصورة خاصة، 
 أ(-24بني اجلنسني )الفقرة 

التقدم احملرز يف خطة العمل )...( ختصيص فصل مستقل بشأن اللجنة  طلبت]
؛ تقرير تنفيذ الربامجو  املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ضمن استعراض منتصف املدة

 ([CL 165/10 ب يف الوثيقة-15)الفقرة 
 

 X  ًا إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد واخلطة املتوسطة األجل للفرتة جيري حالي
، وخطة العمل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، وسوف تُقّدم هذه 2022-2025

، مبا يتماشى مع هذه 2021الواثئق إىل جلنة الربانمج يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 .العملية املشرتكة، مما يضمن االرتباط أبهداف سياسة املساواة بني اجلنسني احملدثة

احملرز يف خطة العمل املتعلقة وسوف يتم تنقيح الرتتيبات لإلبالغ عن التقدم 
 ابملساواة بني اجلنسني يف استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربانمج.

 -PC 130/2 )الوثيقة  2020الستعراض منتصف املدة لعام  3ترد يف امللحق و 
FC 185/8 2019-2018 للفرتة  بتقرير تنفيذ الربانمج 5( وامللحق  

 (C 2021/8)الوثيقة 
 تعّدد اللغات

 ،يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائةالربانمج  ةجلنتقرير  اجمللس على وافق -26
املالحظات والتوصيات الواردة فيه بشأن )...( تعّدد اللغات  أقرّ وبصورة خاصة، 

 أ(-24)الفقرة 
اجمللس إىل اإلدارة إعداد تقرير شامل يتضمن  اللجنة )...( أبن يطلب  أوصت]

بكل أبعادها الشاملة يف عمل املنظمة، مبا  تعّددية اللغاتحتلياًل وحلواًل لتعزيز 
الوقت املناسب  يشمل اختاذ إجراءات ملموسة كفيلة بضمان إصدار الواثئق يف

جبميع اللغات الجتماعات األجهزة الرائسية، على أن ينظر فيه اجمللس 
شرتك جانب االجتماع امل بعد املائة بعد استعراضه من والستني السادسة دورته يف

 ([CL 165/10الوثيقة  ز يف-28؛ )الفقرة بني جلنيت الربانمج واملالية

X   ُقّدمت الوثيقة CL 166/17" إىل اجمللس يف يف املنظمة تعّدد اللغاتبعنوان ،"
دورته السادسة والستني بعد املائة حيث تعرض الوضع احلايل، واملبادرات املقّررة 

يف املنظمة، ومن أجل توفري الواثئق يف الوقت املناسب  تعّدد اللغاتواحللول لتعزيز 
 يف مجيع اللغات الجتماعات األجهزة الرائسية.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   ُأجنز 

 تقييم مشرتك عن التعاون بني منظمات األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما

 ،دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائةيف الربانمج  ةجلنتقرير  اجمللس على وافق  -27
املالحظات والتوصيات الواردة فيه بشأن )...( اختصاصات  أقرّ وبصورة خاصة، 

شرتك عن التعاون بني منظمات األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف التقييم امل
 أ(-24)الفقرة  روما

احلصول على عرض للنتائج األولية يف الوقت املناسب  اللجنة )...( طلبتو ]
 ؛2021للمسامهة يف مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 

 [(CL 165/10 ج يف الوثيقة-24)الفقرة  

 X  تقوم شركة مستقلة إبجراء تقييم مشرتك وتتوىّل إدارته مكاتب التقييم يف منظمة
 الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي. األغذية والزراعة، والصندوق

. 2021ومرحلة مجع البياانت جارية، ومن املقرر أن تنتهي يف أبريل/نيسان 
تضّم دراسات حالة قطرية، ومقابالت يف املقر الرئيسي ومقابالت إقليمية  وهي

 ا للواثئق.ا معمقً واستعراضً 
 توجد مقارها يف روما أعضاء الوكاالت اليتومن املقرر تقدمي النتائج األّولية إىل 

، يف الوقت املناسب لتوفري املعلومات 2021ير وأغسطس/آب أبني مايو/
. ومن 2021يف مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام لمداوالت ل

 .2021املقرر أن يصدر تقرير التقييم النهائي يف أغسطس/آب 

 (2اتيجي تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املستدامة )اهلدف االسرت 

 ،يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائةالربانمج  ةجلنتقرير  اجمللس على وافق -28
املالحظات والتوصيات الواردة فيه بشأن )...( عمليات  أقرّ وبصورة خاصة، 

 أ(-24التقييم املتصلة )...( ابلزراعة املستدامة )الفقرة 

أن يتم، عند تنفيذ التوصيات، إيالء اهتمام أكرب لتقاسم  اللجنة )...( طلبتو ]
 اجملموعة الكاملة للنُهج يف جمال األغذية والزراعة املستدامة بطريقة متوازنة وحمايدة؛

 [(CL 165/10 ب يف الوثيقة-23)الفقرة 

أن يراعي اإلطار االسرتاتيجي اجلديد على حنو كامل نتائج التقييم  طلبتو ]
؛ اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية عرب خمتلف القطاعات الزراعيةخالل إدماج  من

 (CL 165/10ج يف الوثيقة -23 )الفقرة

X   تندرج اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية واجملموعة الكاملة من النهج يف األغذية
  2031-2022والزراعة املستدامة يف اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للفرتة 

( واجملاالت ذات األولوية يف الربانمج املقرتحة للخطة املتوسطة C 2021/7 )الوثيقة 
 (.C 2021/3)الوثيقة  2025-2022للفرتة  األجل



17 CL 166/LIM/3 

 

  

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املعنية ابلشراكات مع منظمات اجملتمع املدين

 ،دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائةيف الربانمج  ةجلنتقرير  اجمللس على وافق -29
املالحظات والتوصيات الواردة فيه بشأن )...(  أقرّ وبصورة خاصة )...( 

 أ(-24عمليات التقييم املتصلة )...( مبنظمات اجملتمع املدين )الفقرة 

إىل املنظمة إدراج مسامهات منظمات اجملتمع املدين  )...(اللجنة  وطلبت]
وبراجمها الرئيسية من خالل شراكات اسرتاتيجية براجمية مسارات عملها  يف

 (CL 165/10 ج يف الوثيقة -22)الفقرة  وطويلة األجل؛
إىل املنظمة أن تستخدم يف االسرتاتيجية مفاهيم متفق عليها من قبل  وطلبت

  أطراف متعددة، وكذلك روابط قائمة على العلوم واألدلة؛
 (CL 165/10  الوثيقة ز يف-22)الفقرة 

 X  على أمهية الشراكات  2031-2022يشّدد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للفرتة
". الفضائل األربعالتحّولية ابعتبارها إحدى الوظائف األساسية العامة لتعزيز "

بدعم مجيع الربامج ذات  ستقوم شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدةو 
يني من منظمات اجملتمع املدين مبا يعّزز آاثرها األولوية لتحديد الشركاء االسرتاتيج

 ويوسع نطاق نتائجها.
وتقوم املنظمة بوضع خريطة ملنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة على املستوى 
العاملي، من أجل االستفادة من الدروس املستمدة ومنتجات املعرفة اليت ميكن 

 لحة.استخدامها للتعاون الفعال ولتنمية قدرات أصحاب املص
 

 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
من الرئيس املستقل للمجلس أن يواصل مشاوراته بشأن  اجمللس )...( طلب -30

، 14اإلجراء املنقح الختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبقتضى املادة 
، من أجل إجياد CL 165/12ابلوثيقة  1حنو ما هو وارد يف امللحق  على

 14حّل دائم حيظى مبوافقة كل  من األجهزة املعنية املنشأة مبقتضى املادة 
وإدارة املنظمة، وأن يعرض على اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة 
وثيقة حتّدد اجملاالت اليت يتعّذر فيها التوصل إىل توافق يف اآلراء، إضافة إىل 

 ج(-28)الفقرة  ميه من اقرتاحات بديلة؛معلومات بشأن ما يتم تقد

 X تُقّدم الوثيقة CL 166/18اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبقتضى  ، بعنوان
مل  اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة، وحتّدد اجملاالت اليت إىل، 14املادة 

يتم التوصل فيها إىل توافق يف اآلراء، وتتضمن معلومات عن حالة املشاورات 
. وقامت جلنة الشؤون الدستورية جرى تقدميهااجلارية وأي اقرتاحات بديلة 

كانت والقانونية ابستعراض هذه املسألة يف دورهتا الثانية عشرة بعد املائة.  
قة وسوف تُقّدم أي حتديثات الوثي هذهاملشاورات ال تزال جارية عند إعداد 

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

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 مكتب املفتش العام
إجراء مزيد من التحسينات لتعزيز مكتب املفتش العام  اجمللس )...( طلب -31

واستقالليته التشغيلية من خالل ضمان التمويل املستدام ضمن حدود املوارد 
املتاحة للمكتب وتكليف املفتش العام ابملسؤولية اإلدارية املالئمة وضبط 

 ط(-19املوارد املالية والبشرية للمكتب؛ )الفقرة 

X   مليون دوالر أمريكي من املوارد اإلضافية ملكتب املفتش العام  1.1مّت إدراج مبلغ
  2023-2022يف اخلطة املتوسطة األجل/برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

 ( هبدف تعزيز وظيفة التحقيقات بشكل أكرب. C 2021/3)الوثيقة
 

 تقييم العمل اإلحصائي للمنظمة
اجمللس )...( إىل االسرتاتيجية احملدثة للعمل اإلحصائي للمنظمة  تطّلع -32

 ز(-18)الفقرة 

 X  ًا لتعزيز حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمة، وسوف يُقّدم أعّدت املنظمة اقرتاح
 إىل األعضاء خالل الندوة غري الرمسية للمثلني الدائمني املقرر عقدها 

وسوف ينظر االقرتاح يف املسائل والتوصيات املختلفة  .2021أبريل/نيسان  9يف 
  التقييم. يطرحهااليت 

لتحديث اإلحصاءات، تعمل أمانة جمموعة العمل  ويف ما يتعلق ابسرتاتيجية املنظمة
املشرتكة بني اإلدارات املعنية ابإلحصاءات على حتديث هذه الوثيقة ابالستناد 

وإعداد "خطة تنفيذ" لرتمجة االسرتاتيجية التوصيات الصادرة عن التقييم،  إىل
وستستند هذه الوثيقة املرافقة إىل الواثئق الصادرة مؤخرًا  .إجراءات ملموسة إىل

جملس الرؤساء التنفيذيني  على نطاق املنظومة، وال سيما خارطة الطريق الصادرة عن
عام بشأن  النيبشأن حتديث نظام اإلحصاءات يف األمم املتحدة، واسرتاتيجية األم

خالل الندوة غري  االسرتاتيجية املنقحة وخطة التنفيذ وستعرض كل من البياانت.
الثالثني و  احلادية ، قبل عرضها على الدورةتتعليقاالجلمع  الرمسية املذكورة أعاله

 بعد املائة للجنة الربانمج الستعراضهما وإقرارمها.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار    ُأجنز 

 السلطة تفويض

طلب جلنة املالية واجمللس على السواء خبصوص  أكّد جمدًدا إن اجمللس )...( -33
من الالئحة العامة  38املادة  من 5زيدة تفويض السلطات عماًل ابلفقرة 

 و(-19للمنظمة؛ )الفقرة 

 X  وصلت املراجعة الشاملة بشأن تفويض السلطات إىل مرحلة متقدمة وبدأت
 املصلحة.املشاورات مع أصحاب 
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 الستني بعد املائةو  الثالثة حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته
 (2019ديسمرب/كانون األول  6 - 2)

 التعليقات حالة التنفيذ 

  جار    ُأجنز 

 التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

جنب مع برانمج املنظمة أن تقوم جنًبا إىل  مناجمللس )...(   وطلب -34
األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بتوفري تقييم أويل بشأن 
جدوى دمج الوظائف اإلدارية، وزيدة التعاون يف بعض وظائف الرقابة، 

أن يعرض على جملس املنظمة واجملالس التنفيذية للصندوق الدويل  على
نظر فيه يف دوراهتا املزمع عقدها للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي لل

 ج(-9؛ )الفقرة 2020هناية عام  يف

 X  تلتزم الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما التزاًما اتًما بتعزيز جهودها التعاونية ضمن
عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة، وال سيما يف ما يتعلق ابلتخطيط والربجمة 

قطري املشرتك، واملسامهة املشرتكة يف أطر األمم القطرية، من خالل التحليل ال
أنه  تبنّي  جمال اخلدمات املؤسسية، املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة. ويف

جزء كبري من اخلدمات املؤسسية املشرتكة على املستوى القطري  توفري ابإلمكان
 .القطرية خالل اسرتاتيجية تيسري األعمال، بقيادة فرق األمم املتحدة من

الوظائف اإلدارية،  جلدوى تكاملويف ما يتعلق بطلب األعضاء تقدمي تقييم أويل 
مت إجراء مسح جلميع جماالت التعاون احملتملة واملستمرة للوظائف اإلدارية واملوارد 
البشرية ووظائف يف التقرير املرحلي للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. وقد أجنزت 

جدوى مفّصلة عن جمالني جتريبيني وسوف تُقّدم إىل األعضاء خالل ا دراسة مؤخرً 
جلسة اإلحاطة لالجتماع األول للمجموعة االستشارية الرفيعة املستوى 

 .2021 لعام
 




