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 اجمللس
 الدورة الثامنة والسّتون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 -نوفمرب/تشرين الثاين  29

 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة 

  (2021مايو/ أاير  1 -أبريل/نيسان 26)
 

 املوجز
 -أ ريل/نيسااااااااااااا  26يعرض اجلدول التايل القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الساااااااااااااددااااااااااااة والساااااااااااات   عد املائة  

 ( و الة تنفيذ 2( الفقرة  الفقرات( ذات الصااااااااااالة من تقرير اجمللس   1  (، ويتضااااااااااامن   الة   :2021مايو/أاير  1
  القرارات املتخذة.كل قرار من 

 ثة عنها.د  ويتضمن اجلدول أيًضا مسائل من الدورات السا قة طلب اجمللس معلومات حم

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 علومات الواردة يف هذه الوثيقة.   اجمللس مدعو    أخذ العلم ابمل

 ميكن توجيه أي ادتفسارات  شأ  مضمو  هذه الوثيقة   :

 Rakesh Muthooالسيد 
 األم  العام للمؤمتر واجمللس،

 55987 06570 39+ : اهلاتف
  Director@fao.org-CSGالربيد اإللكرتوين: 

file:///C:/Users/Osta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DCCI52G3/www.fao.org
mailto:CSG-Director@fao.org
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 (2021مايو/ أاير  1 - أبريل/نيسان 26حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة )
 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   ُأجنز 

 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
 رداااااا روا نت أم     أهدات التنمية  طلب  ...(    اجمللس  -1

  د(( 10املستدامة والفضائل األر ع  الفقرة 
X   التعديالت يف  رانمج العمل وامليزانية الوثيقة  عنوا  ترد التفاصااااااايل يف

 (CL 168/3  الوثيقة  2023-2022للفرتة 
ا مع العمليااة املنصااااااااااااااو  عليهااا يف  وطلااب -2 اجمللس، متاااًاااااااااااااايااً

النصاااو  األدااااداااية،  عداد وثيقة  ااااا ية و  التها    املؤمتر 
واخلطاااة  2031-2022مر قاااًة ابإلطاااار االداااااااااااااارتاتي   للفرتة 

و رانمج العمل وامليزانية  2025-2022املتوداااطة األجل للفرتة 
مع  يضا ات  شأ  التعديالت املقبلة،  2023-2022للفرتة 

حبسب االقتضاا، ادتناًدا    التوجيهات اخلاصة الصادرة عن 
 (12اجمللس وكذلك    توجيهات الل ا  الفنية  الفقرة 

X   ترد التفاصيل يف الوثيقة C 2021/LIM/4 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 مبادرة العمل يًدا بيد
احلصااول على يديتات منتظمة عن تنفيذ  اجمللس  ...( طلب -3

مباادرة العمال يًدا  ياد، يا يشاااااااااااااامال التقاارير املر لياة والنتاائج 
احملق قااة، مع األخااذ يف احلساااااااااااااابااا  أفيااة تطبيق املعاااي  املتفق 

 ي((  19عليها دولًيا يف  دارة البياانت   الفقرة 

X    ا يكو  أدااااااادااااااً  جلنة الربانمج واجمللس     لتتم   التهتقرير را ع  عد  أ
العمل يًدا  يد خالل الدورة التانية والتالث   مبادرة للمناقشات  شأ 

  عد املائة لل نة الربانمج والدورة التامنة والست   عد املائة للم لس.

 تقرير الدورة الرابعة والسبعني للجنة مشكالت السلع
من املنظمااة تعزيز قاادرا ااا يف يااايل يلياال  اجمللس  ...( طلااب -4

املخاطر وتقييمها  شاااكل مسااابق، ولايدة يليلها االداااتشااارايف، 
 ه((  20   الفقرة 2030يا يت اول عام 

 X   على تعزيز قدر ا يف  نظمةاملوتعمل ، خذ هذا الطلب  ع  االعتبارأ
يا يف ذلك يف داااايا  وتقييمها  شااااكل مساااابق،  يال يليل املخاطر

التعاو  مع منظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  االقتصااااااااااااادي من أجل 
   منظمة  التوقعات الزراعية املشاااااااااااارتكة عداد التقرير الساااااااااااانوي عن 

، ومنظمة األغذية والزراعةالتعاو  والتنمية يف امليدا  االقتصااااااااااااااادي 
. 2030 عاميت اول االداااااااتشااااااارايف يا النظر يف دااااااابل لايدة يليلها و 

تعزيز القدرة داااااااايقتضاااااااا  األخ   الطلب وجتدر اإلًااااااااارة    أ  هذا
 ادتشرا ية طويلة األمد.درادات   عدادالداخلية على 

ابلتعااو  القاائم مع منظماة التعااو  والتنمياة يف امليادا   ور ا ب -5
من املنظمة مواصالة هذه الشاراكة وتوطيد  وطلباالقتصاادي، 

 ح((  20أواصرها   الفقرة 

 X  التنميااة يف  عالقااات عماال ةتااالة مع منظمااة التعاااو  و نظمااة امليتفظ
التوقعات الزراعية املشرتكة     ونشر تقريرإلعداد  امليدا  االقتصادي

منظمااة التعاااو  والتنميااة يف املياادا  االقتصاااااااااااااااادي ومنظمااة األغااذيااة 
  ر اجلاااديااادة من التقرير، وتعمااال  الطبعاااة. وقاااد  ااادأ  عاااداد والزراعاااة
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يف الوقااا احملاادد.  إلمتااام هااذا العماالا على حنو وثيق جااد   املنظمت 
 م  اليت  للساااااااااااااايناااااريوهااااات ن التقرير يلياًل ومن املتوقع أ  يتضاااااااااااااام

يف  خالل التعاو  الوثيق منالشاااااااراكة  وجيري كذلك تعزيز. املنظمت 
يموعاة ، وعملياة نظاام املعلوماات املتعلقاة ابألدااااااااااااااوا  الزراعياةياال 

 العشرين.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 تربية األحياء املائية على حنو مستدام

ب     اجمللس  ...(  -6 يواصاااااااااااااالاااة  لورة اخلطو  التوجيهياااة ر ااا 
، 2021الطوعية  شاااااأ  تر ية األ ياا املائية املساااااتدامة يف عام 

من املنظمة النظر يف واااااااااااااع توجيهات من أجل اختاذ  وطلب
 د((  22 جرااات ملمودة يف هذا القطاع   الفقرة 

X  ا ، جيري  اليً املشاورات اإلقليمية مع األعضاا يف أعقاب دلسلة من
ة املاااائيااااأل يااااا تر ياااة   شااااااااااااااااأ جيهياااة التو  اخلطو مشااااااااااااااروع   عاااداد

 التوجيهية هذه ونواجتها عداد اخلطو  عرض  الة توداااااااااملسااااااااتدامة، 
التا عة لل نة   رت ية األ ياا املائيةالل نة الفرعية املختصااة  خالل دورة

لمنظمة يف عام ل الرئيساااااااااااا  رقاملاليت دااااااااااااتعقد يف  مصااااااااااااايد األ ا 
ا . وع قدت2022 تشااااااااارين األول أكتو ر/مشااااااااااورة للخرباا يف  أيضاااااااااً
 اخلطو  التوجيهية.الدتعراض مشروع  2021

 اخلامسة والثالثون للجنة مصايد األمساكالدورة 

أ  تتم  ات ااة جاادول أعمااال تفصاااااااااااااايل   اجمللس  ...( طلااب -7
مؤقا للدورة اخلامساااة والتالث  لل نة مصاااايد األ ا   ميع 

( أداااااااااا يع 8لغات املنظمة قبل انطال  أعمال الدورة  تمانية  
على األقااال  ااادت  ات اااة ماااا يكف  من الوقاااا ل عضاااااااااااااااااا 

   ((  22للتحض  للدورة   الفقرة 

 X  ومتساااااقة مع  جارية املؤقا   عملية  عداد مشاااااروع جدول األعمال
مكتااب على دول األعمااال جلااألول ا شااااااااااااااروعامل اجمللس. وع رض قرار

 أيلول/دبتمرب 22يف مصايد األ ا  الدورة اخلامسة والتالث  لل نة 
 هذه    مكتبدول األعمال جل شاااااااااااروع التايناملقدم ي، ودااااااااااا2021

 .2021كانو  األول ديسمرب/ 21 الدورة يف
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 سياسات منظمة األغذية والزراعة وخطوطها التوجيهية الطوعية واسرتاتيجياهتا وخطط عملها
اجمللس  ...( أ  يعقااد اجمللس مناااقشاااااااااااااااة  ول  جراا  طلااب -8

مو  د لوااااع داااياداااات املنظمة وخطوطها التوجيهية الطوعية 
واداااااااااااااارتاتي يااا ااا وخطنت عملهااا واملوا قااة عليهااا، مع مراعاااة 

عقد مشاااورات مفتو ة  وطلبالنصااو  األدااادااية للمنظمة، 
املة مع األعضاا  ذا الصدد  فا ة ًو   د(( 24 الفقرة  ًو

 X  نظرت جلنة الشااااؤو  الددااااتورية والقانونية يف دور ا التالتة عشاااارة  عد
دة  عنوا  " CCLM 113/2املااااااائااااااة يف الوثيقااااااة  اإلجرااات املو اااااا 

لساااااااياداااااااات منظمة األغذية والزراعة، وخطوطها التوجيهية الطوعية، 
من  34من املادة  8يوجب الفقرة  "واداااااااااااااارتاتي يا ا وخطنت عملها

 الالئحة العامة للمنظمة.
 تعقيدمش ة    ة، ر ي مو  دة  جراااتواع وأوصا الل نة  عدم 

 تضاااااااااااعهاهذه العملية  سااااااااااابب اتسااااااااااااع نطا  و  م املنت ات اليت 
، وأفياااة احلفااااا على املروناااة والتشاااااااااااااااااور مع ا لواليتهااااتعزيزً نظماااة امل

اداااااااية. األعضااااااااا و ًاااااااراكهم يف املعاي  احملددة يف النصاااااااو  األدااااااا
أ  اإلجرااات املتعلقة  وااااااااااااااع  ع      اأيضاااااااااااااً  وأًاااااااااااااارت الل نة

ما ميكن أ  تسااااااااتمد  ،  ينت ات حمددة يف النصااااااااو  األداااااااااداااااااايةامل
اإلجرااات الواجبة التطبيق ابلنساااابة    العديد من املنت ات األخر  

 من حمتواها.
 عداد مذكرة  وأوصااااااااااا كذلك الل نة اجمللس  دعوة أمانة الل نة   

توجيهية غ  ًااااااااااااملة وغ  ملزمة ل عضااااااااااااا  شاااااااااااأ  أنواع منت ات 
 تطويرها. منظمة األغذية والزراعة وودائل
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 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ
اجمللس  ...(، يف أعقاب اعتماد اإلطار االدااااااااااارتاتي    طلب -9

( تزوياااد 1للمنظماااة خالل الااادورة التاااانياااة واألر ع  للمؤمتر:  
( وعقد مشاورات 2األجهزة الرائدية يعلومات حمد ثة دورية   

ًاملة يف وقا دا ق النعقاد الدورة التامنة والست   عد املائة 
رتاتي ية املنظمة اجلديدة للم لس من أجل املباًارة ععداد ادا

اخلاصاااااة  تغ  املنا  اليت تتواام مع أهدات التنمية املساااااتدامة، 
ابالدااااااااااااااتناد    األ عاد التالثة للتنمية املسااااااااااااااتدامة واألهدات 

واتفا   2030املشااااااااارتكة والتعاو  يف دااااااااابيل يقيق خطة عام 
   (( 24ابريس و عال  ريو  شأ  البيئة والتنمية   الفقرة 

 X تغ  املنا  على  اخلاصاااةاالدااارتاتي ية اجلديدة ععداد نظمة امل  دأت 
عضااااااا األمع  األو  شااااااورةوقد عقدت املالنحو الذي طلبه اجمللس. 

يف  متعليقات األعضااااااا وتوجيها ومت تسااااا يل أيلول. دااااابتمرب/ 8يف 
لك  جتري  جلنااااة الربانمج   أ ياااال لالداااااااااااااارتاتي يااااة  موجزخمطنت 

ولينظر  يه ،  عد املائة التانية والتالث   اور مناقشاااات  شاااأنه خالل د
. ومن املقرر  جراا مشااااورة والسااات   عد املائة التامنةاجمللس يف دورته 

 املشااااااروع. وداااااايقدم اينتشاااااارين التنو مرب/ 26يف عضاااااااا األاثنية مع 
  عد املائةالتاداااعة والسااات  اجمللس يف دورته النهائ  لالدااارتاتي ية    

 وتراع  هذه االداااااااااااااارتاتي يةنظر  يه. ك  يل 2022   زيرايونيو/ يف
مع أهدات التنمية املسااااااااتدامة، ابالدااااااااتناد    األ عاد التالثة  املواامة

للتنمية املساااتدامة واألهدات املشااارتكة والتعاو  يف دااابيل يقيق خطة 
 .واتفا  ابريس و عال  ريو  شأ  البيئة والتنمية 2030عام 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 املكاتب امليدانية
   اإلدارة أ  تعااااس مساااااااااااااااااألاااة هيكااال   ...( اجمللس طلاااب -10

التوظيف يف املكااااتاااب امليااادانياااة من أجااال تعزيز   اااال الربامج 
 ل((  25واملشاريع على املستو  احملل    الفقرة 

 X السااااااااااايد  جيريThomas مسااااااااااااعدي ،    جانبانئب املدير العام 
ا لنموذج األعمال وهيكل ادتعرااً  املمتل  اإلقليمي ، - املدير العام

متا عة الفرعية يف داااااااااااااايا  اإلقليمية و التوظيف يف املكاتب اإلقليمية 
أقره  على حنو ما الرئيساااااااااااااا  وتنفيذ اإلصااااااااااااااال ات اهليكلية يف املقر

تعزيز املفهوم التنظيم   يفاهلاادت من هااذه العمليااة ل يتمتاا  اجمللس. و 
الفر  والو دات ، وكسااار الصاااوامع الفاصااالة    "منظمة وا دة"لااااااااااااااااا

، وتعزيز ويف املقر الرئيساااااااااااااا والوطنيااااة الفرعيااااة اإلقليميااااة و اإلقليميااااة 
لى حنو أكتر كفااة و عالية يف تنفيذ اإلطار للمسااااااااااااااافة عالقدرات 

، و رامج ومشااااااااااااااااريع 2031-2022للفرتة لمنظمااة لاالداااااااااااااارتاتي   
 .والوظائف نيةن دو  أ  يؤثر ذلك على امليزامنظمة امل

 استعراض هيكل الوالية القضائية للنظام املوّحد لألمم املتحدة
 عمل منظمة األغذية والزراعة يف داااااااااايا    ...( اجمللس ر  ب -11

د ل مم املتحادة  ادااااااااااااااتعراض الوالياة القضااااااااااااااائياة للنظاام املو ا 
ابا(،  74/255من قرار اجلمعية العامة رقم  8 يوجب الفقرة 

قياااام الل ناااة ابدااااااااااااااتعراض التطو رات املقبلاااة يف هاااذا  وطلاااب
  أ(( 26 الفقرة  الصدد 

 X   ثة    جلنة الشااااااااااااااؤو قد م مكتب الشااااااااااااااؤو  القانونية معلومات حمد 
نظر أالددااااااااااااااتورية والقانونية خالل دور ا التالتة عشاااااااااااااارة  عد املائة  

 (.CL 168/10الوثيقة 
ا     اجلمعياة العااماة ل مم املتحادة قاد طلباا وأ    يطاا الل ناة علماً

 2022احلصول على تقرير  اايف عن هذا املواوع حبلول يوليو/متول 
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و ن ه مت  نشااا يموعة عمل ات عة لشابكة املساتشاارين القانوني  هلذا 
 الغرض.

وتطل عا جلنة الشااااااااااااااؤو  الددااااااااااااااتورية والقانونية    احلصااااااااااااااول على 
دت اداااااااااااااتعدادها للنظر يف ثة عن التطورات املقبلة وأك  حمد   معلومات

 قد تنشأ عقب ادتكمال عملية االدتعراض.  وجيهةأية اقرتا ات 
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1  nutrition/en-systems-food-agri-platform-https://www.fao.org/evidence  

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية
عقرار الل نة للخطو  التوجيهية الطوعية   ...( اجمللس أًااااااااد -12

من املنظمة دعم واااااع  وطلب شااااأ  النظم الغذائية والتغذية، 
 جرااات تكو  ذات صلة ابلسياقات الوطنية من خالل تعزيز 
االتساااااااااا  والتنسااااااااايق والتقارب    الساااااااااياداااااااااات يف خمتلف 
اجملاااالت، وتشاااااااااااااا يع أعضاااااااااااااااائهااا على تطبيق هااذه اخلطو  

ياااااة ابالقرتا  مع معااااااي  ومبااااااد  توجيهياااااة التوجيهياااااة الطوع
وتوصاايات أخر  متخصااصااة تقوم على األدلة وأدااس علمية  

  أ(( 27 الفقرة 

 X  خالل الدورة التاداعة واألر ع  لل نة األمن الغذائ  العامل ، أطلقا
ل دلة واألدوات منصااااااة  2021 تشاااااارين األولأكتو ر/ 12 يفنظمة امل

عتماااد اخلطو  الدعم احلكومااات وأصااااااااااااااحاااب املصاااااااااااااالحااة  اادت 
 1التوجيهية الطوعية  شأ  النظم الغذائية والتغذية.

هذه املنصاااااااااة ابلتعاو  مع ًااااااااابكة التغذية   تطويروقد قاما املنظمة 
الواردة  املائة واخلمسل مم املتحدة من أجل تيسااا  تنفيذ التوصااايات 
يقيق نظم لراعياااة  يف اخلطو  التوجيهياااة الطوعياااة للعمااال من أجااال

 وغذائية مسااااااااتدامة، ومتك  أيا  غذائية صااااااااحية ويساااااااا  التغذية.
، األمم املتحدة صاادرة عن أجهزةاللواثئق ه املنصاة  الًيا اشامل هذوت

اليت  الفنيااة/ةالتشااااااااااااااغيلياا اتوالتوجيهاا ةاملعيااارياا اتالتوجيهااواثئق  متاال
اااااد ابألدلة  شاااااأ  وتقدم املزيد من التواااااايحات والتفاصااااايل  ،تسااااارًت

الواردة  واخلمساملائة  توصااااياتالاملتعلقة  كل توصااااية من  اإلجرااات
وداااااااااي ري يديص املنصاااااااااة  صاااااااااورة  يف اخلطو  التوجيهية الطوعية.

 منتظمة.
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 إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة
من املنظمة التعاو  مع الوكاالت األخر    ...( اجمللس طلب -13

اليت توجد مقارها يف روما وهيئات األمم املتحدة ذات الصااااااالة 
من أجل  ذل جهود  اااااااااااااااا ية للنهوض  تعميم وتطبيق  طار 
عمل جلنة األمن الغذائ  العامل   شأ  األمن الغذائ  والتغذية 
 يف ظل  األلمات املمتدة على نطا  وادع و صورة منه ية، ال
دااااااااايما على الصاااااااااعيد الوطجل، كأداة مفيدة ملعاجلة الشاااااااااواغل 
املتعلقة ابألمن الغذائ  والتغذية يف  االت األلمات املمتدة  

  ج(( 27 الفقرة 

X   عملا املنظمة مع  رانمج األغذية العامل  والصااااااااندو  الدويل للتنمية
ملساااااعدة أمانة جلنة األمن الغذائ  العامل   "فريق مهام  جلك"الزراعية 

 شاااااأ  العامل   جلنة األمن الغذائ  عمل  طار وأعضاااااائها على وااااااع
. والتفاوض  شااااااااااااااأنه األمن الغذائ  والتغذية يف ظل  األلمات املمتدة

  شااااااااااكل وثيقهذا املتصاااااااااالة عمل الومتا اإلًااااااااااارة    مباد   طار 
 لقائم   را نت االاجلارية على مساااتو  الساااياداااات  ول  ابملناقشاااات

اخلطة االداارتاتي ية  يف كل مناملساااعدة اإلنسااانية والتنمية والسااالم، 
االدااااااارتاتي   واإلطار ، 2021-2017 للفرتة لربانمج األغذية العامل 

ذات  وه  يف الباب اخلا  ابلقدرة على الصااااااااامود.لمنظمة اجلديد ل
إلطار االداااارتاتي   اجلديد الواردة يف اع" األر  الفضااااائلصاااالة  اااااااااااااااااا "

وال دااااااااااايما اااااااااااامن الباب اخلا  حبياة أ ضااااااااااال، وياالت  منظمةلل
وقااادرة النظم الزراعياااة االت الطوار  املتصاااااااااااااالاااة حبااا األولوياااة الربايياااة

يديد  على  طار العمل هذا. وقد دااااااااااااعد الصااااااااااامود علىوالغذائية 
اليت ينص  عديد من املهام لل لمنظمةلالالمركزي  النظامداااااااااااااابل تنفيذ 

عنية ابلنزاعات والسااااااااالم يف عام املو دة الومت  نشاااااااااا  اإلطار.عليها 
املساااااافة يف  ناا الساااااالم من خالل األمن   9للمبدأ ، امتتااًل 2018

عا( كما الغذائ  والتغذية صاااندو  األمم الشاااراكة    املنظمة و  تودااا 
 ذ تشاااااار    شاااااكل كب  يف السااااانوات األخ ة، املتحدة لبناا الساااااالم

 الربامجيا يشااااااامل   رانًيا ةو اًل من الصاااااااندو ، 16ا يف املنظمة  اليً 
صااااندو  ، أقام 2017ومنذ عام  العا رة للحدود يف منطقة السااااا ل.

 منظماااةمع ًااااااااااااااراكاااة اداااااااااااااارتاتي ياااة  األمم املتحااادة لبنااااا السااااااااااااااالم



CL 168/LIM/3 12 

 

Interpeace   إلعداد التوجيهات واألدوات والعمل مًعا على املستو
تنفياااااذ التحليالت و  ، جيري  عااااادادمتاًل   ف  الصااااااااااااااوماااااالالقطري، 
 .لنزاعاتل ية املراعيةالتدريبالدورات 

،  واع دلسلة من 2016ومن النا ية الفنية: قاما املنظمة يف عام 
عماال جلنااة األمن الغااذائ  عطااار  املااذكرات التوجيهيااة الفنيااة للتوعيااة

، يوالاة  شااااأ  األمن الغذائ  والتغذية يف ظل األلمات املمتدةالعامل  
دعم املوظف  والشااااااااااااااركااا يف يااالت  نياة حماددة يف ماا يتعلق  مور 

وااااايع متنوعة م وتشااامل .رئيساااية يف عملها املرتبنت ابأللمات املمتدة
ملسااااااواة    اجلنسااااا ، ملتعلقة اب، واملساااااائل املعلوماتمتل التحليل وا

، والتغذية، والوصااااااول ا من    الوقود املتصاااااالة ابألراااااااا  واملسااااااائل
عاادة ومت تنظيم  ، وه رة الشااااااااااااااباااب.، واحلمااايااة االجتماااعيااةوالطاااقااة

 عاااليااات ودورات تاادريبيااة للتوعيااة عطااار عماال جلنااة األمن الغااذائ  
، نظ مااا الوكاااالت التاليت اليت 2016العااامل : يف داااااااااااااابتمرب/أيلول 

توجد مقارها يف روما ابالًرتا  مع أمانة الل نة،  لقة عمل للتوعية 
يف قيادة الوكاالت ، ًااااااااااااااركا هذه 2017يف ن ويب  ويف يوليو/متول 

عمل جلنة األمن الغذائ   طار و  األلمات املمتدة ول "  ديت جانيب
 ،أللمااات املمتاادةا  شاااااااااااااااأ  األمن الغااذائ  والتغااذيااة يف ظاالالعااامل  

املنتد  السااايادااا  الر يع  مشااارت   ينها و   الل نة يف نيويور  خالل
 و  ر، 2018  ويف مارس/آذار املسااااااااااااااتو  املعجل ابلتنمية املسااااااااااااااتدامة

تعدد أصاااااااااحاب امل  قليماإل عجتما لال" الدعم  رانمج األغذية العامل 
على األمن الغذائ  تداعيات األلمات املمتدة املصلحة  شأ  معاجلة 

حاب أصالشر  األودنت" يف   وت،  دت توعية  قليم والتغذية يف 
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املصلحة عطار العمل وادتكشات دبل جديدة الدتخدامه وتطبيقه 
وع قد  ديت موااااايع  عامل  على مساااتو  الساااياداااات ويف امليدا . 

لل نة األمن الغذائ  العامل  يف عام  السااااااااا عة واألر ع  الدورة خالل
 ، مع طار العمل وتطبيقه وتقييم اداااااتخدام ت اربال لتشاااااار  2020
 يف سااااافاتاملتقدمي  أصااااحاب املصاااالحة من أجل دعوت     توجيه

 م املتعددةعن جتار لإل الغ  2020و 2019عام   الفرتة املمتدة   
 طار العمل واملمارداااااااات اجليدة يف اداااااااتخدام املصااااااالحة أصاااااااحاب 

ملناقشااااااة جتارب كل منهم.  اليت جر  تنظيمها الفعالياتأو طبيقه، وت
الو دة املعنية ابلنزاعات والساااااااااالم، على  يا قيادة ،نظمةوتعمل امل

 يما تواصاااااااااااااال  ،يع نطاقهدااااااااااااااتو     طار العمل جتريب التحو ل من 
يف مشاااااااااريع متعددة الساااااااانوات، االدااااااااتتمار  تعددةاملاحنة املهات اجل

 .املعنية مًعاالوكاالت  وتعمل
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 التعليقات التنفيذ حالة 
  جار   أجنز 

 جلنة األمن الغذائي العاملي
من الوكاااالت التاليت اليت توجااد مقااارهااا   ...( اجمللس طلااب -14

يف روما االداااااتمرار يف تقادااااام تكلفة أمانة جلنة األمن الغذائ  
  و(( 27العامل  على قدم من املساواة   الفقرة 

 X   ل أمانة جلنة األمن الغذائ  العامل  من املساااافات السااانوية املقدمة و  مت
   جااااانااااب ، وماااااتوجااااد مقااااارهااااا يف ر من الوكاااااالت التاليت اليت 

أصااااااااحاب دااااااااائر و  اعضااااااااايقدمها األ امليزانيةمن خارج مسااااااااافات 
 املصلحة.

، 2021الوكااااالت التاليت لعاااام مسااااااااااااااااافاااات من وتلقاااا األمااااناااة 
الوكاالت التاليت لضااااما   هلذهالعليا  اتودااااتواصاااال العمل مع اإلدار 

 خاللتقدمي مساااااااااااافات يف الوقا املناداااااااااااب وعلى قدم املسااااااااااااواة 
 السنوات املقبلة.

 مدونة السلوك اخلاصة إبجراءات التصويت
اجمللس على اجلهود اليت يبذهلا الرئيس املساااااااتقل للم لس  أثىن -15

اافا ة من أجل واااع  اااملة ًو لقيادة عملية تشاااورية مفتو ة ًو
مشااروع مدونة الساالو  الطوعية اخلاصااة عجرااات التصااويا، 

من الرئيس املسااااااااااااااتقااال للم لس أ  يواصاااااااااااااااال هاااذه  وطلاااب
املشاااورات  غية واااع الصاايغة النهائية هلذا املشااروع قبل الدورة 

 (42التانية واألر ع  للمؤمتر   الفقرة 

 X  عقد الرئيس املسااااااااااااااتقل للم لس العديد من 2021يف مايو/ أاير ،
 املشاااورات مع عيع األعضاااا  شااأ   مكانية واااع مدونة الساالو .

ب املؤمتر يف دورته التانية واألر ع     الرئيس املسااااتقل للم لس وطل
يواصل هذه املشاورات  غية واع الصيغة النهائية ا أ  املنتخب  ديتً 

ك  ينظر  يه خالل دورته التالتة   املؤمترلنص  املشااااااااااااااروع و  الته    
 واألر ع ،  عد أ  تساااااااتعرااااااااه األجهزة الرائداااااااية املعنية يف املنظمة.

  مع عيع األعضاااااااااااااااا قبل انعقاد الدورة التامنة اتوأجريا مشاااااااااااااااور 
 والست   عد املائة للم لس.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 تعدد اللغات
   اإلدارة مواصااااااااالة العمل على يسااااااااا    ...( اجمللس طلب -16

معدل  ات ة واثئق األجهزة الرائدااااااااااااية  ميع اللغات ااااااااااااامن 
  د(( 45املهل الزمنية احملددة   الفقرة 

X   يرجع التحس ن املستمر يف معدل  ات ة واثئق األجهزة الرائدية  ميع
يا اللغات اااااااااامن املهل الزمنية احملددة    تعزيز العمليات الداخلية، 

يشااااااااامل  يالا مزيد من االهتمام    االختناقات يف وااااااااااع الصاااااااااي  
 عن تعزيز عملية الرصاااااد، النهائية للنصاااااو  ابللغة األصااااالية،  ضااااااًل 

ًاااابا  / رباير ادااااتناًدا    نشاااارة املدير العام املخصااااصااااة الصااااادرة يف
 ( 2021/06 نشرة املدير العام : املرجع 2021

   اإلدارة ر ع تقرير مر ل  عن تعااادد   ...( اجمللس وطلاااب -17
اللغات يف املنظمة خالل الدورة املقبلة للم لس، يا يف ذلك 
 شاااااأ   طار للساااااياداااااات االدااااارتاتي ية املتعلقة  تعدد اللغات 
وداااااااايادااااااااات املوارد البشاااااااارية وادااااااااتخدام اال تكارات الرقمية 
والتكنولوجيااااااات اللغويااااااة، و ات ااااااة مزيااااااد من البياااااااانت عن 

  ي(( 45ات واخلدمات اللغوية   الفقرة املنت 

X   أ  يلا الوثيقةCL 168/18   تقرير مر ل  عن تعدد اللغات  عنوا
،    اجمللس يف دورته التامنة والسااااات   عد يف منظمة األغذية والزراعة

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

 االسرتاتيجية اجلديدة إلشراك القطاع اخلاص
اجمللس  ...( مزياااااااًدا من املعلوماااااااات عن تكااااااااليف  طلاااااااب -18

ااااااااد د على ااااااااارورة االداااااااارتاتي ية و وائدها، جتن ب  دويت  ًو
أ  تتضاااااام ن النسااااااخة  وطلبتداعيات  اااااااا ية على امليزانية، 

القادمة يلياًل معمًقا أكتر لنموذج أعمال املنظمة ومصااااااااااااااادر 
التمويال املختلفاة ومعلوماات عن كيفياة ر ع التقاارير عن ذلاك 

 ((ح  11يف الدورات املقبلة للم لس   الفقرة 

 X يديد االختصااااااااااااااصاااااااااااااات ذات و يليل الكلفة واملنا ع،   عداد جيري
مع السااااايا  احملدد  فة واملنا عل، مع تكييف منه ية يليل الكالصااااالة

 وعند ااااااااا ية يف امليزانية.  آاثر أي ذلك لىرتتب عيأ  للعملية دو  
يتم اإل الغ عن النتااااائج يف التقرير املر ل  ، داااااااااااااااكتمااااال التحلياااال

جاٍر العمل على تنفيذ االداااااااااااااارتاتي ية و  الساااااااااااااانوي لالداااااااااااااارتاتي ية.
ابدااتخدام املوارد املتا ة يف ًااعبة تعبئة املوارد والشااراكات مع القطاع 
اخلا ، مع تو   الدعم من مكتب االتصاالت يف املنظمة وخدمات 

ًاااااعبة تعبئة املوارد والشاااااراكات  تعملكذلك،  تكنولوجيا املعلومات.
إلدارة الشراكات  يص ي المركز ج يوذ ادتناًدا    مع القطاع اخلا  

يساااااااؤولية  دارة متطلبات  امليدانية املكاتبالشاااااااعب الفنية و طلع تضااااااا
العالقات اليومية اخلاصاااااااة ابلشاااااااراكات اليت يقيموعا، وتو  ر الشاااااااعبة 

 والتنساااايق والرصااااد.والتيساااا  وظيفة اداااارتاتي ية  عالية جلهة املراقبة، 
ومن املقرر  جراا  عادة ختصااااايص يف ًاااااعبة تعبئة املوارد والشاااااراكات 

القطاع اخلا  إلات ة مساااااااااااااتو  مالئم من  دارة وصااااااااااااايانة  وا ة مع 
 (.CONNECTاالتصال  
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 مبادرة العمل يًدا بيد
اجمللس  ...( على ااارورة واااع داايادااة ًاااملة خاصااة  ًااد د -19

ابلبياانت لكفالة  وكمة البياانت ودااااااالمتها وخصااااااوصاااااايتها، 
 ااااااااااااااااااااا ااااااة     قو  امللكيااااااة الفكريااااااة، وااللتزام ابملعاااااااي  

من اإلدارة تزويااد األعضااااااااااااااااا  وطلاابوالربوتوكوالت الاادوليااة، 
يعلومااات  ااذا الشاااااااااااااااأ  يف دورتااه القااادمااة املزمع عقاادهااا يف 

 ((   14   الفقرة 2021 ريل/نيسا  أ

 X حبماية  اخلاصةطر األ على  دت واع اللمسات األخ ة جارٍ  العمل
مساااااااااااااااألااة ذات أولويااة ابعتبااارهااا البياااانت و قو  امللكيااة الفكريااة، 

ونظرت جلنة الشااااااااؤو  الددااااااااتورية والقانونية يف دور ا التالتة  .وملحة
 وثيقاااةال، يف 2021عشاااااااااااااارة  عاااد املاااائاااة يف أكتو ر/تشاااااااااااااارين األول 

CCLM 113/4  داااايادااااات منظمة األغذية والزراعة  شااااأ  "  عنوا
مباااد  املنظمااة وقواعاادهااا : محااايااة البياااانت و قو  امللكيااة الفكريااة

املباد  التوجيهية املتعلقة حبماية دد "، اليت ي شااااااااااااااأ  محاية البياانت
ديد مالمح عملية كية الفكرية اليت من ًاااااااأعا يالبياانت و قو  املل

با الل نة ابملباد  وأوصا . ور   ةًهر املقبلالسيادات يف األواع 
للمسااااااااائل احملددة الواردة يف ا خاصااااااااً ا اجمللس    تويل اإلدارة اهتمامً 

عند صااياغة الساايادااات. ( 17 يف الفقرة (ي     (أ  النقا   تقريرال
ل ناااة اجمللس    النظر يف الودعاااا  .[CL 168/10الوثيقاااة نظر أ]

  عد توصااااااااااااية اإلدارة  تقدمي مزيد من اإل اطات ل عضاااااااااااااا مكانية 
 واع اإلطار القانوين.

فية ،   عد املائة وذك رت جلنة الربانمج خالل دور ا التانية والتالث 
اليت تقوم  ا األنشاااااطة اإل صاااااائية  وكمة االقرتاح املتعلق  تحسااااا  

حبماية البياانت و قو  ا اخلاصااة مع داايادااا ة كو  متسااقتنظمة لامل
ا مع املعااااي  ًااااااااااااااياااً ا، متاااااليت جيري  عااادادهاااا  اااالياااً  الفكرياااةامللكياااة 

 اتقديرهوأعر ا الل نة كذلك عن ا. والربوتوكوالت املتفق عليها دوليً 
 شأ   الشؤو  الددتورية والقانونية جلنة اطات اليت قدمها رئيس لإل
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اليت جرت خالل الدورة التالتة عشاااااااااااارة  عد املائة  املناقشاااااااااااااتي ة نت
حبماية البياانت و قو   اخلاصااااااااةنظمة املداااااااايادااااااااات لل نة  شااااااااأ  
 يف هذا الصدد. الواردة ا ابلتوصياتعلمً  اوأ اط، امللكية الفكرية
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 التعليقات التنفيذحالة  
  جار   أجنز 

 2021قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام 
اجمللس  ...( على دور املنظمة يف التحضاااااااااا  ملؤمتر قمة  ًااااااااااد د -20

أ   وطلااب، 2021األمم املتحاادة  شاااااااااااااااأ  النظم الغااذائيااة لعااام 
تواصااال املنظمة دعم العملية التحضااا ية ملؤمتر قمة األمم املتحدة 

يا يشاامل احلديت املزمع عقده  2021 شااأ  النظم الغذائية لعام 
 (ها(  18يف  يطاليا قبل مؤمتر القمة   الفقرة 

X  نظمااة املمااا قااد  الغااذائيااة،  نظمالقمااة خالل العمليااة التحضاااااااااااااا يااة ل
املنظمة مباًاااااااااااااارة، وقد دعما وتنساااااااااااااايقية هامة.  نية مدخالت 

 شااااااااااأ   1ابعتبارها وكالة األمم املتحدة املسااااااااااؤولة، مسااااااااااار العمل 
 دعماكما  "ااااما   صاااول اجلميع على أغذية مأمونة ومغذية".

املنظمة  شكل  اعل دائر مسارات العمل وحمركات التغي  األر عة، 
عب الفنية اابالداااتناد    املعارت املساااتفيضاااة اليت تعد   لتا عة ها الشااا 

يف أكتر من نصف  نظمةامل عالية هذا الدعم يف مشاركة  وتظهر هلا.
دور قيادي مشرت  وااطالعها   هذه القمة، املنبتقة عنالتحالفات 

 يالًفا. 12يف ما ال يقل عن 
 دوار رئيساااااااة العلماا ورئيس اخلرباا االقتصاااااااادي   وقد اااااااااطلعا

أايم العلوم يف نظمة امل ادااااااااااااااتضااااااااااااااا او  يف اجملموعة العلمية. اعلة 
ياذج املقايضاااااااات  ع، وقادت العمل  شاااااااأ  واااااااا2021يوليو/متول 

 املتصلة ابلنظم الغذائية
االدتعانة  متاومن خالل تنسيق املنسق  املقيم  ل مم املتحدة، 

 شااااااااكل متزايد ابملنظمة لدعم التنساااااااايق و جراا  وارات    الدول 
تو   ل دعمهااملنظمة  وتواصااااااااااال . البلدايف العديد من  األعضااااااااااااا

ة عن النظم الغااااذائيااااة لتوجيااااه احلوارات، يااااديااااد و  البياااااانت واألدلاااا 
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التقييمات الساريعة  عن طريق يا يف ذلك ،ل الوطنيةمساارات التحو  
 للنظم الغذائية.
انعقاد قمة النظم  داااااابق ملدة ثالثة أايم اثً  د املنظمةوادااااااتضااااااا ا 

واحلكومة اإليطالية الغذائية  نظمالقمة  لتعاو  مع أمانةالغذائية، اب
ومت االعرتات . 2021متول يوليو/ 28و 26املمتااااادة     يف الفرتة

وقد ًاااااااار   ،يف  اح هذا احلديتنظمة املنطا  واداااااااع  دور على 
جهة  271ا ووليرً  61 ينهم  ابحلضااور الفعل ، منا مشاااركً  546 يه 

ًااااااااااااااار   يما  لدا .  108علة من غ  الدول من من اجلهات الفا
 صااااااااورة ا رتااااااااااية،  بل  عدد البلدا  ًااااااااخص  17 000أكتر من 

وابالداااااااتفادة من هذا احلديت  .ا لدً  191املشااااااااركة يف هذا احلديت 
 23قدت قمة النظم الغذائية  صااااورة ا رتااااااية يف ع   السااااا ق للقمة،

ااااار   يها أكتر من   193ًااااخص من  50 000داااابتمرب/أيلول، ًو
 لًدا من    البلدا  املشاااااااااااااااركة  ياانت تفيد عن  163 لًدا، وقد م 

 يااًن صااااااااااااااادرًا عن قادة  77التزامها  تحويل نظمها الغذائية، ومنها 
 الدول واحلكومات. 

ا يف املضاااااااااا  قدمً  ولضااااااااااما . من اإلجراااتالقمة  ا ظة  اوقدم
ا القطري والعامل ، جيري  اليً ملسااااااااااااااتوي  ات على ا ا ظة اإلجراا

، ابلتنسيق تستضيفه منظمة األغذية والزراعةد، يقتنسلل نشاا مركز 
دااائر مع  رانمج األغذية العامل  والصااندو  الدويل للتنمية الزراعية و 

 وكاالت األمم املتحدة.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 جلنة الزراعة وجلنة الغاابت
اجمللس  ...( تعزيز التنسااايق    جلنة الغاابت وجلنة الزراعة  طلب -21

خبصااااو  املسااااائل املشاااارتكة    القطاعات، وأوصااااى    ت عرض 
على كل  من جلنة الغاابت وجلنة الزراعة يف املساااااااااااااتقبل أية واثئق 

 ((ل  22تتناول قضااي مرتا طة    الزراعة والغاابت   الفقرة 

X  ؤقا للدورة التامنة والعشااااااااااارين جدول األعمال امل مشاااااااااااروعتوخ ى ي
لل نة الزراعة  عداد وثيقة مشاااااارتكة مع جلنة الغاابت  شااااااأ  معاجلة 

 .  الغاابت والزراعة   قطاعواملرتا طة املسائل املشرتكة 

 برانمج التعاون التقين
وا ق اجمللس على تقرير الدورة التادعة والعشرين  عد املائة لل نة  -22

ظات والتوصااااايات الواردة الربانمج، و صاااااورة خاصاااااة، أقر  املال 
  ((أ  24التعاو  التقجل   الفقرة   شأ   رانمج يه  ...( 

الل نة  ...(    اإلدارة تبساااااااينت دورة مشااااااااريع  رانمج  طلبا]
التعاو  التقجل و جرااات املوا قة على املشاااااااااريع على حنو أكرب  

 ([(CL 165/10يف الوثيقة  (ل  17الفقرة  

 X  اكتملا اجلولة األو  من املشاااااااااورات الداخلية الرامية    تبسااااااااينت
على  و جرااات املوا قة عليها مشاااااااااااااااريع  رانمج التعاو  التقجلدورة 

. وأداااااافرت جهود التبسااااااينت اإلاااااااا ية عن لايدة تبسااااااينت حنو أكرب
يف تصميم النتائج على  رتكيزوتيس  وتعزيز ال، املوا قة على املشاريع

ا مع ا وتنسيقً ، و قامة روا نت أكتر واو ً ر ع التقارير عنهااملشاريع و 
، أطر الربية القطرية، و عادة تنظيم منظومة األمم املتحادة اإليائياة

من خالل أهاااادات  2031-2022واإلطااااار االداااااااااااااارتاتي   للفرتة 
 التنمية املستدامة.

، وال داااايما يف داااايا  يديص دورة ودااااتسااااتمر املشاااااورات الداخلية
عام يف عة املودااااااااا  راجعة عمليات املاملشااااااااااريع اليت  دأت يف أعقاب 

2019. 
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اجمللس  ...( املال ظات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة  أقر   -23
التالتة والتمان   عد املائة ]لل نة املالية[  شااااااااااااااأ   ...(  رانمج 

  ((أ  26التعاو  التقجل   الفقرة 
أ  تواصااااااال جهودها لضاااااااما   الل نة  ...(    اإلدارة طلبا]

التنفيذ الكامل العتمادات  رانمج التعاو  التقجل حبسااااااااااااااب ما 
 ([CL 165/11 يف الوثيقة (د  10وا ق عليها املؤمتر  الفقرة 

 X التنفيذ الكامل ملخصااااااااصااااااااات  رانمج التعاو   يتم اااااااااما وت داااااااا
 عااادة  ريااة الو ورات الناااعااة عن جااائحااة  وانتهااا عمليااة التقجل.
الرتاكم  للمصاااااااارو ات الشااااااااهرية لربانمج  املعدلو ل   .19-كو يد

 املنتهياااااة عشااااااااااااااراألًااااااااااااااهر التماااااانياااااة   رتةخالل  التقجلالتعااااااو  
أمريك ،  دوالر مليو  5.1 قاااادره مااااا 2021 يونيو/ زيرا  30يف 

  رتة يما  ل  املعدل الرتاكم  للمصاارو ات الشااهرية للربانمج خالل 
قدره  ما 2019 زيرا  /يونيو 30األًااااااهر التمانية عشاااااار املنتهية يف 

 (.19-جائحة كو يد قبل ما  رتةمالي  دوالر أمريك    4.9
املتوقع أ  يتم االلتزام على حنو كاااااااماااااال ابعتمااااااادات الفرتة  ومن

تشاارين /أكتو ر 31املوا قة على املشاااريع يف  و لغا. 2020-2021
املاائاة،  يف 94 نسااااااااااااااباة 2021-2020مقاارناة ابلفرتة  ،2021األول 

 وه  تتماًى مع  رتة السنت  السا قة يف الوقا عينه.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 أطر الربجمة القطرية
دور ا التادعة والعشرين اجمللس على تقرير جلنة الربانمج يف وا ق  -24

املال ظات والتوصااايات الواردة أقر    عد املائة، و صاااورة خاصاااة،
  ((أ  24 يه  شأ   ...( أطر الربية القطرية  الفقرة 

الل نة  ...( احلصااول على مزيد من املعلومات  شااأ   وطلبا]
التحليل القطري املشاااااااارت ، ال داااااااايما يف ما  ص  لورة تصااااااااو ر 

يف الوثيقة  (ي  10لعمليات اإلعداد والتنفيذ واملتا عة   الفقرة 
CL 165/10]) 

X   يف اإلطااار االداااااااااااااارتاتي    الربيااة على الصااااااااااااااعيااد القطرييرد عج 
( ويف اخلطة املتودااااااااااااااطة C 2017/7 الوثيقة  2031-2022للفرتة 

-2022 رانمج العمل وامليزانية للفرتة /2025-2022األجل للفرتة 
يف ، وداااااااااااااايتم  لورتاااه  صااااااااااااااورة أد  (C 2021/3 الوثيقاااة  2023

 2023-2022التعاااااااديالت على  رانمج العمااااااال وامليزانياااااااة للفرتة 
 اجلزا يف CL 168/3الوثيقاااااااة وتعرض  .(CL 168/3 الوثيقاااااااة 

نً  اع ً ، 3و 1 امللحق ابا ويف -التاين دماج أطر الربية إل احمساااااااااااااا 
. ويتيح هذا يف  طار النتائج االداااااااااااااارتاتي ية على حنو كامل القطرية
اليت  ور ع التقاريرلتخطينت والرصاااااد لعمليات ا أ ضااااالمواامة النهج 

 متطلبات وعملياتتقوم  ا املنظمة على املسااااااااااااااتو  القطري، مع 

 .املتحدة للتعاو  يف يال التنمية املستدامة طار عمل األمم 
 خطة العمل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني

وا ق اجمللس على تقرير جلنة الربانمج يف دور ا التادعة والعشرين  -25
 عد املائة، و صاااورة خاصاااة، أقر  املال ظات والتوصااايات الواردة 

  ((أ  24ساواة    اجلنس   الفقرة  يه  شأ   ...( خطة امل
الل نة  ...( ختصاااااايص  صاااااال مسااااااتقل  شااااااأ  التقدم  طلبا]

احملرل يف خطة العمل املتعلقة ابملساااااااااااواة    اجلنساااااااااا  ااااااااااامن 
 (ب  15ادااتعراض منتصااف املدة وتقرير تنفيذ الربامج   الفقرة 

 ([CL 165/10يف الوثيقة 

X   على جلنة  خطة العمل املتعلقة ابملساااااااااااواة    اجلنساااااااااا ع راااااااااااا
 .(PC 132/4 الوثيقااة  2021الربانمج يف نو مرب/تشاااااااااااااارين التاااين 

التقدم احملرل يف خطة العمل املتعلقة ابملساواة ودي ري اإل الغ عن 
التقرير يف تقرير تنفيذ الربانمج و  على مساااااتو  املنظمة    اجلنسااااا 

 .التوليف  الدتعراض منتصف املدة
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما وكاالتشرتك عن التعاون بني املتقييم ال
اجمللس على تقرير جلنااااة الربانمج يف دور ااااا التااااادااااااااااااااعااااة  وا ق -26

املال ظات  وأقر  والعشااااااااااااارين  عد املائة، و صاااااااااااااورة خاصاااااااااااااة، 
والتوصاااااااايات الواردة  يه  شااااااااأ   ...( اختصاااااااااصااااااااات التقييم 

األمم املتحاادة اليت توجااد  وكاااالتاملشاااااااااااااارت  عن التعاااو     
  ((أ  24مقارها يف روما  الفقرة 

 الل نة  ...( احلصااااااااااااااول على عرض للنتائج األولية  وطلبا]

يف الوقا املنادب للمسافة يف مؤمتر قمة األمم املتحدة لنظم 
 يف الااوثاايااقاااااااة (ج  24 الاافااقاارة   2021الااغاااااااذائااياااااااة لااعاااااااام 

CL 165/10]) 

 X دارته مكاتب  تو   الذي ت ،ادااااااتكمل  ريق التقييم اخلارج  املسااااااتق ل 
التقييم يف منظمة األغذية والزراعة و رانمج األغذية العامل  والصندو  

وكاالت اليت العن التعاو      شرت املتقييم ال ،الدويل للتنمية الزراعية
 نتائجالوع رااااااااااااا . 2021يف دااااااااااابتمرب/أيلول  توجد مقارها يف روما
الجتماع املشاارت  ااملنبتقة عن هذا التقييم خالل والتوصاايات الرئيسااية 

غ  الر   اخلامس جمللس منظمة األغذية والزراعة واجمللس التنفيذي 
للصاااااااااااندو  الدويل للتنمية الزراعية واجمللس التنفيذي لربانمج األغذية 

ادتضا ه قد و ، 2021األول تشرين أكتو ر/ 20العامل  الذي عقد يف 
ودااااااااايدرج التقرير املوجز عن هذا  الصاااااااااندو  الدويل للتنمية الزراعية.

التقييم ورد  اإلدارة يف جااادول األعماااال املقرتح لااادورة جلناااة الربانمج 
 .2022املزمع عقدها يف ر يع عام 
 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة ابلشراكات مع منظمات اجملتمع املدين

 والعشرينوا ق اجمللس على تقرير جلنة الربانمج يف دور ا التادعة  -27
املال ظات والتوصااااايات  أقر    عد املائة، و صاااااورة خاصاااااة  ...(

 الواردة  ياااه  شااااااااااااااااأ   ...( عملياااات التقييم املتصااااااااااااالاااة  ...(
  ((أ  24اجملتمع املدين  الفقرة  منظماتابلشراكات مع 

الل نة  ...(    املنظمة  دراج مسااااااافات منظمات  وطلبا]
اجملتمع املدين يف مسااااارات عملها و رايها الرئيسااااية من خالل 

 X  على أفية  2031-2022يشااااااد د اإلطار االداااااارتاتي   اجلديد للفرتة
الشراكات التحو لية ابعتبارها   د  الوظائف األدادية العامة لتعزيز 

ودااااااااتقوم ًااااااااعبة الشااااااااراكات والتعاو  مع األمم  "الفضااااااااائل األر ع".
املتحااااادة  ااااادعم عيع الربامج ذات األولوياااااة لتحااااادياااااد الشااااااااااااااركااااااا 

ويودااااااااااااع  آاثرهااالداااااااااااارتاتي ي  من منظمات اجملتمع املدين يا يعز ل 
  .ائ هانتنطا  
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 (ج  22ًاااااراكات ادااااارتاتي ية  رايية وطويلة األجل   الفقرة 
  (CL 165/10 يف الوثيقة
   املنظمة أ  تستخدم يف االدرتاتي ية مفاهيم متفق  وطلبا

عليهاااا من قبااال أطرات متعاااددة، وكاااذلاااك روا نت قاااائماااة على 
 ([CL 165/10 يف الوثيقة (ل  22العلوم واألدلة   الفقرة 

وتقوم املنظمة  واع خريطة ملنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة على 
املستو  العامل ، من أجل االدتفادة من الدروس املستمد ة ومنت ات 
املعر ة اليت ميكن ادتخدامها للتعاو  الفع ال ولتنمية قدرات أصحاب 

 املصلحة.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
اجمللس  ...( من الرئيس املسااااااااااااااتقل للم لس أ  يواصاااااااااااااال  طلب -28

مشاااااااااااااااوراته  شااااااااااااااأ  اإلجراا املنقح الختيار وتعي  أمناا األجهزة 
 1، على حنو ما هو وارد يف امللحق 14املنشااااااااااااااأة يقتضااااااااااااااى املادة 

، من أجل  جياد  ل  دائم حيظى يوا قة كٍل CL 165/12 ابلوثيقة
و دارة املنظمة، وأ   14من األجهزة املعنية املنشااااااأة يقتضااااااى املادة 

يعرض على اجمللس يف دورته الساااااااااددااااااااة والساااااااات   عد املائة وثيقة 
يد د اجملاالت اليت يتعذ ر  يها التوصاااال    توا ق يف ا راا،  اااااا ة 

 28ميه من اقرتا ات  ديلة   الفقرة    معلومات  شااأ  ما يتم تقد
 ((ج 

 X  ت قاااد م الوثيقاااةCL 166/18 عنوا  اختياااار وتعي  أمنااااا األجهزة  ،
من ددااااااااتور املنظمة،    اجمللس يف دورته  14املنشااااااااأة يوجب املادة 

الساااددااة والساات   عد املائة، ويد د اجملاالت اليت ا يتم التوصاال  يها 
   توا ق يف ا راا، وتتضااااامن معلومات عن  الة املشااااااورات اجلارية 

وقاما جلنة الشاااااؤو  الدداااااتورية  وأي اقرتا ات  ديلة جر  تقدميها.
 سااااألة يف دور ا التانية عشاااارة  عد املائة.والقانونية ابدااااتعراض هذه امل

كانا املشااااااااااااورات ال تزال جارية عند  عداد هذه الوثيقة وداااااااااااوت و 
 ت قد م أي يديتات  اا ية    اجمللس.
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 (2020يوليو/متوز  10-6حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة )

 التعليقات حالة التنفيذ 
  جار   أجنز 

 تقييم العمل اإلحصائي للمنظمة
اجمللس  ...(    االداااااارتاتي ية احملد ثة للعمل اإل صااااااائ   تطل ع -29

 . ((ل  18للمنظمة  الفقرة 
X  لتعزيز  وكمة األنشطة ًاماًل اقرتاً ا  على أعضائها املنظمة عراا

الندوة غ  الر ية للمتل   يف مر لة أو  خالل اإل صائية للمنظمة،
 الدورة خالل مث ،2021أ ريل/نيسااااااااااااااا   9اليت عقدت يف الدائم  

    8 من املمتدة الفرتة يف الربانمج لل نة املائة  عد والتالث  التانية
وينظر هذا  (.PC 132/5 الوثيقة  2021 التاين تشاااااااااارين/نو مرب 12

تقييم العمل االقرتاح يف املسااااااااااائل والتوصاااااااااايات املختلفة اليت يطر ها 
يساااتند للحوكمة  هيكاًل   شاااكل رئيسااا ، ويقرتح اإل صاااائ  للمنظمة

اداااااااااااااارتاتي ية األم  العام ل مم املتحدة  الواردة يف توصاااااااااااااايات   ال
  ابلبياانت. اخلاصة

خالل الدورة التانية والتالث   عد املائة  البياانت اليت أديل  ا وأي دت
احلوكمة  شاااااااأ  مضااااااامو  الوثيقة  شاااااااكل عام هيكل لل نة الربانمج 

القائد التنفيذي تنساااااااااايق البياانت و  يموعةعلى  الذي يرتكز املقرتح،
مراعاااة الوثيقااة ابلكاااماال  عن تقاادير  يهااا عربوأ  املكل ف ابلبياااانت، 

 .للمنظمة تقييم العمل اإل صائ املنبتقة عن  لتوصيات الرئيسيةل
و ناا على ذلك، قاما جلنة الربانمج  ملة من األمور من  ينها ما 

 يل :
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األنشاااااااطة اإل صاااااااائية   وكمةابقرتاح يسااااااا   أ اطا علًما (أ 
 دارة البياااااااانت املتعلقااااااة ععااااااداد   اليت  اااااادت   لمنظمااااااةل

ااا   دعمً على حنو أ ضااال اإل صاااااات   اعا لعمل املنظمة، ًو
  ةهذه الوثيق لورة نظمة على مواصلة امل

اخلاصاااااة نظمة املقرتاح مع داااااياداااااات مواامة االفية   وذك رت (ب 
اليت جيري  عاادادهااا،  مااايااة البياااانت و قو  امللكيااة الفكريااةحب

  االربوتوكوالت املتفق عليها دوليً يا يتماًى مع املعاي  و 

وال  وأعر اا عن تقاديرهاا للنهج الشااااااااااااااامال املتبع يف االقرتاح، (ج 
 امليدانيةملكاتب يف ااإل صاااااااااائية  اتدااااااااايما خطة تعزيز القدر 

وتكتيف  على النحو األمتل ملواردلتخصااايص اواجلهود املبذولة 
  تهاتعبئ

تحساااااااااااااا     اليت اقرت تها اإلدارة لللتدا اعن تقديره اأعر و  (د 
، يا يف ذلك على حنو أكربالعمل اإل صااااائ  للمنظمة جودة 

ميتتااااال ياااااا  ،تكنولوجياااااا املعلومااااااتالبنياااااة التحتياااااة ليااااادياااااص 
  اتإلجرااات املناقص

شاااااااااورات غ   جراا امل اطات و اإليواصاااااااالة تقدمي  اأوصااااااااو  (ه 
 شااأ  البياانت  وادااطة األجهزة الرائدااية ر ية مع األعضاااا ال

، للمنظمة اإل صاااااااااااائ عمل املتعلقة ععداد اإل صاااااااااااااات وال
ثة عن  تزويد األعضاااااااااااااااا يعلومات  لتزام اإلدارةنو ها ابو  حمد 

 اإل صااات والوثيقة اجلاري  عدادها. 
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 حمد ثةوثيقة  وداااااتقد مودااااارتاع  اإلدارة عيع توصااااايات جلنة الربانمج 
    الل نة يف دور ا املقبلة.

 تفويض السلطة
طلاااب جلناااة املاااالياااة واجمللس على أكاااد  يااادًدا     اجمللس  ...(  -30

من  5الساااااواا خبصاااااو  لايدة تفوي  السااااالطات عماًل ابلفقرة 
 ((و  19من الالئحة العامة للمنظمة   الفقرة  38املادة 

 X شاااأ  تفوي  السااالطات  واملشااارتكة املراجعة الشااااملةعملية  ًاااار ا 
 على االنتهاا.
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 (2019ديسمرب/كانون األول  6 - 2دورته الثالثة والستني بعد املائة )حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف 

 التعليقات حالة التنفيذ 

  جار   أجنز 

 التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
ا    جناااب مع  طلاااب -31 اجمللس  ...( من املنظماااة أ  تقوم جنباااً

 رانمج األغذية العامل  والصااااااندو  الدويل للتنمية الزراعية  تو   
أويل  شااأ  جدو  دمج الوظائف اإلدارية، ولايدة التعاو  تقييم 

يف  ع  وظااائف الرقااا ااة، على أ  يعرض على يلس املنظمااة 
لتنمياة الزراعياة و رانمج واجملاالس التنفياذياة للصاااااااااااااانادو  الادويل ل

األغذية العامل  للنظر  يه يف دورا ا املزمع عقدها يف عاية عام 
  ج(( 9   الفقرة 2020

 X  تلتزم الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما التزاًما اتًما  تعزيز جهودها
التعاونية ااااامن عملية  عادة تنظيم منظومة األمم املتحدة، وال داااايما 

لتخطينت والربياة القطرياة، من خالل التحليال القطري يف ماا يتعلق اب
املشااااارت ، واملساااااافة املشااااارتكة يف أطر األمم املتحدة للتعاو  يف يال 

ويف يال اخلدمات املؤدااااسااااية، تب   أنه ابإلمكا   التنمية املسااااتدامة.
تو   جزا كب  من اخلدمات املؤداااااااااساااااااااية املشااااااااارتكة على املساااااااااتو  

ي ية تيساااااااااااا  األعمال،  قيادة  ر  األمم القطري من خالل اداااااااااااارتات
  املتحدة القطرية.

ويف مااا يتعلق  طلااب األعضااااااااااااااااا تقاادمي تقييم أويل جلاادو  تكاااماال 
الوظاائف اإلدارياة، مت  جراا مسااااااااااااااح جلميع يااالت التعااو  احملتملاة 
واملسااااااااااااااتمرة للوظائف اإلدارية واملوارد البشاااااااااااااارية ووظائف يف التقرير 

درادة أو لية وقد أ  زت  وجد مقارها يف روما.املر ل  للوكاالت اليت ت
، غ  أ   األعضااااااااا طلبوا  جراا اداااااااتعراض أ ل. يال  جتريبي  عن

ويف اااااااااااوا اكتمال التقييم املشاااااااااارت  ومناقشااااااااااته من جانب األجهزة 
حبلول  او كماهلتقييم اجلدو   تنفيذ عملية الرائدااااية املعنية، دااااي ري

  . 2022مايو/أاير 


