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 2019- 2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  

 

 ( 2020يوليو/ متوز    6-10مقتبس من تقرير الدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس ) 
 

 20191 -  2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  

املائة  اجمللس نتائج االجتماع املشرتك  بني الدورة الاامنة والعشرترين بعد املائة للجنة المجمج والدورة الامانني بعد أقر   -15
 :على وجه اخلصوص مبا يليقام ، و 2019-2018للجنة املالية يف ما خيص تقرير تنفيذ المامج للفكة 

، وابلنترترتائج ازق قرترتة يف  رترتارا م  رترترترترترترترترترترترترترتراا 2019-1820ابلتقرترتد م ازرز يف تنفيرترتذ برجمج العمرترتة للفكة    رحرترت   ( أ)
يف املائة، مشرترترترترتقلا بقلق يف الوقت نفسرترترترترته قد أ   التقد م ازرز على املسرترترترترتتو    95نسرترترترترتبت ا  اليت بلغت  املخرجاا

 من أهداف التنمية املستدامة ال يزال منحازلا عن مساره؛ 2العاملي حنو حتقيق اهلدف 
 يف املائة يف قمجايل النفقاا مقارنةل بفكة السنتني السابقة؛ 2.7الزردة بنسبة  والحظ مع التقدير (ب)
تقرترترترترترترتديره ( ج) عن  الفكة    وأعرب  يف  ازق قرترترترترترترتة  والبرترترترترترترتالغرترترترترترترتة   2019-2018للوفوراا  الكفرترترترترترترتا ة  زردة  عن   النرترترترترترترتامجرترترترترترترتة 

 ماليني دوالر أمريكي؛ 11.7
يف املائة يف املسرترترترترترترترترترترترتاااا الىوعية اليت جر  حشرترترترترترترترترترترترتدها من الشرترترترترترترترترترترترتر ا  يف املوارد دعملا   17ابلزردة البالغة  ونو ه (د)

خمصرترتصرترتة،   على أاية حشرترتد مسرترتاااا طوعية  ق و رترتد دلمجمج عمة املنظمة مقارنةل بفكة السرترتنتني السرترتابقة،  
الوثيق مع جمموعة قد اسرترتتمرار هذا االهاه من لالل مجلة أمور من بين ا مر ز االسرترتتامار عم التعاو    وتىل ع

 واسعة من الشر ا ، مبا يف ذلك القىاع اخلاص؛
 ؛2017-2016وأحاط علملا ابلتقرير املرفوع بشأ  استخدام املبلغ املرح ة من الفكة  (ه)

 
الويرترترترت     8و  7امللحقرترترترتا   و   C 2021/8الوثيقرترترترتة     1  CL 164/PV/3  ترترترترتا  والوثيق  CL 164/5الوثيقرترترترتة    من  11و  10رات   قوالف  C 2021/8لوثيقرترترترتة  ابعلى 
 .CL 164/PV/8و
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اإلدارة  منوطل   10بقلق قد ضرترتعأ أدا  عدد من م  رترتراا ا دا  الرئيسرترتية ضرترتمن اهلدف الو يفي   وأ رترتار ( و)
 عاجلة هذا املوضوع؛اختاذ اإلجرا اا املناسبة مل

أ  تسرترترترترترترترترترترترترترتتخرترتدم املنظمرترتة   وطلرترت ابلرترتدور اسرترتاسرترترترترترترترترترترترترترتل للعمرترتة املعيرترتارا والف، الرترتذا ت رترترترترترترترترترترترترترتىلع برترته املنظمرترتة،    وأقر   ( ز)
 املىبوعاا الرئيسية مفاهيل وقحاالا مت فق علي ا بني خمتلأ ا طراف ومستندة قد العلل وا دل ة؛ يف

الزراعية، واسرترترتتخدام الزراعة اإليكولوجية، والتكايأ  أباية تعميل التنوع البيولوجي عم خمتلأ القىاعاا  وأقر   ( ح)
  املستدام، والزراعة بال حراثة، ومجيع االبتكاراا والتكنولوجياا ا لر  لتعزيز النظل الغذائية املستدامة؛

قد مجيع لغاا املنظمة عمالل مببدأ تعد د اللغاا  يف الكمجة اجلودة مبوازاة حتسرترترترترترترترترترترترتني التواز  و رترترترترترترترترترترترتد د على أاية (ط)
قد اإلدارة تزويد  وطل ي ا، وما يرتبط بذلك من قدراا لد  أقسرترترترترترترترترترترترتام اخلدماا اللغوية ضرترترترترترترترترترترترتمن املنظمة؛ ف

ا ع رترترترترتا  مبعلوماا، قبة انعقاد الدورة املقبلة للمجلس، عن  يفية ضرترترترترتما  مبدأ تعد د اللغاا على حنو أ م  
 يف املنظمة؛

خ و رترترتج ع ا على موا رترترتلة توفق الدعل ل ع رترترتا  لعمة املنظمة وأنشرترترتىت ا يف جمال تغق املنا  وأعرب عن تقديره (ا )
مساااهتل ازددة   بنا ل على طلب ل من أجة القيام، عند االقت ا ، إبدماج ا من الغذائي والتغذية والزراعة يف

 وطنيلا مبوج  اتفاق ابريس؛
ة قد ققامة نظل  ذائية مسرترترترترتتدامة، وذ  ر من جديد يف هذا ال ورح   (  ) صرترترترترتدد ب رترترترترترورة ابهتمام املنظمة ابلتو رترترترترت 

تشرترترترترترترترترترتجيع حتو ل النظل الغذائية على حنو متسرترترترترترترترترترتق،  سرترترترترترترترترترت  اساجة ومع مراعاة السرترترترترترترترترترتياقاا والقدراا الوطنية 
 وابالعتماد علي ا؛

للتنمية  2030املنظمة قد اختاذ اإلجرا اا املالئمة لقتكز قطارها االسرترترترترترترترترترتكاتيجي اجلديد على لىة عام  ودعا (ل)
 املستدامة ولتوفق التوجي اا قد ا ع ا ؛

وأعرب عن ارتياحه لقيام املنظمة إبسرترترترترتناد ا ولوية قد االسرترترترترتتعانة ابلشرترترترترترا اا  ي تتمكن من تسرترترترترتخق ميزاهتا  ( م)
 ن لالل التعاو  يف ما بني بلدا  اجلنوب والتعاو  الاالثي؛املقارنة، مبا يف ذلك م

  ابلتقد م ازرز لتحقيق التماية اجلغرايف العادل للمو فني؛ ورح   ( )
للعرض املسرترتتفيل للدروس املسرترتتفادة ضرترتمن الوثيقة  كة  ابعتبارها أداة قي مة لتحسرترتني أثر  وأعرب عن تقديره ( س)

 .عمة املنظمة وتعزيزه
لم متر الدورة الاانية وا ربعني لبعرضرترته على  وأو رترتى  2019-2018اجمللس على تقرير تنفيذ المامج للفكة  و رترتادق -16

 للموافقة عليه. 2021يف   ر يوليو/متوز 

 


