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 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة
 (2021ديسمرب/كانون األول  4 -الثاين  تشريننوفمرب/ 29)

 التعليقات حالة التنفيذ 
  العمل جار   أجنز 

 2023-2022التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
مصطلح "ا زرق" املستخدم يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة أبّو أقّر  -1

وإطتتار النتتتائج  2023-2022و رانمج العمتتل واملينانيتتة للفرتة  2022-2031
ذي الصتلة  حييل إىل ييع النظ  املائية املستتدامة والشتاملة يفا يف ذلظ نظ  

إ راز هتتذه ا خ ة يف  رانمج العمتتل واملينانيتتة وطلتت  تر يتتة ا حيتتاا املتتائيتتة  
ابلوثيقة  1وإطار النتائج ذي الصتتتتتتتتتتتتتتلة  املل ق  2023-2022املعدل للفرتة 
CL168/3) و  11  الفقرة)) 

 X  راجعة( للفرتة ستتتتتتتتتتتتتتتيت  إ راز ذلظ
 
لدى إعداد وثيقة اخلطة املتوستتتتتتتتتتتتتتتطة ا جل  امل

2022-2025. 

ج عديدة لجنتاز النراعي املستتتتتدام  و  -2 على ضتتتترورة شتتتتّدد أشتتتتار إىل وجود ع 
إىل اإلدارة إظ،تتار هتتذه االعتتتتارات يف  طلتت النظر يف ييع هتتذه الن،ج  و 

  ي((11إطار النتائج  

X   وستتتوا تتل اإلدارة يف جممل أقستتامهيشتت  إطار النتائج إىل عج متكاملة ومتتكرة  
 ضماو اعتماد اللغة املناستة يف اإل دارات املقتلة إلطار النتائج.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  العمل جار   أجنز 

 مبادرة العمل يًدا بيد
احلصتتتتتتتتتتتتتول على معلومات نّدثة  صتتتتتتتتتتتتتورة منتظمة عن املتادرة ومنصتتتتتتتتتتتتتة  طل  -3

التياانت اجلغرافية املكانية  يفا يشمل تلظ اخلا ة ابستخدام موارد املينانية ومن 
خارج،ا  والنتائج  والدروس املستتتتتتتتتتتتتفادة واملمارستتتتتتتتتتتتات اجليدة على املستتتتتتتتتتتتتوى 

واجملتمع املدين القطري  وإشراك أ  اب املصل ة من القطاعع العام واخلاص 
  ط(( 15يف ييع التلداو اليت جيري في،ا تنفيذ املتادرة   الفقرة 

 X  178آالف استخدام هلا يف الش،ر من  10يف املائة مع  24املنصة  نستة زاد استخدام 
ا. وأضتتتتتتيفا جمموعات رئيستتتتتتية من التياانت تشتتتتتتمل حالة الطقس اليومية   يف العامل لد 

ونظام ا عاملي ا لر تتتد ايا تتتيل.   ومواقع الصتتتراعات املستتتل ة وا حدا   جل النراعة 
وأتيح العتتديتتد من القتتدرات واخلتتدمتتات اجلتتديتتدة يفتتا يف ذلتتظ اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتااات النطتتاقيتتة 

 .Google Earth Engine مع نرك ا وثقاملخصصة املؤمتتة والتكامل 

للتلتتداو املعنيتتة يفتتتادرة وال ينال الت ليتتل اجلغرايف املكتتاين وعلمتتاا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد يقتتدموو 
ا  ا(  53 يتتد  واليت يتلع عتتددهتتا ا و العمتتل يتتد  اليتتل طو وارافيتتة زراعيتتة وتليال تتت لتتد 

من أجل تسع است،داف التدخالت   متعدد املعاي  للقرارات املتعلقة  سلسلة القيمة
ت اال تكار  وتشجيع التمويل وتدفق االستثمارا حفن  و وتصميم،ا يف جمال السياسات

واإل تتتتتتتتالحات املؤستتتتتتتتستتتتتتتتية يفا يتماشتتتتتتتتى مع ا ولو ت اليت تقودها التلداو. ويف عام 
 160,000  ستتتتتتتتتااا وزارة النراعة والصتتتتتتتتتناعات النراعية الغذائية يف نندا يفتلع 2021

دوالر أمريكي( يف املنصتتتتتتتتتتتتة  فيما قدما شتتتتتتتتتتتتعتة  130,000حوايل أي دوالر نندي  
املوارد التشرية تتصل  شكل  عينية منوالشع  ذات الصلة مسااة  الرقمنة واملعلوماتية

 وثيق هبذه امل،ام ا ساسية. 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  العمل جار   أجنز 

 نتائج قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية
ا من املعلومات عن مرنن التنستتتتتتتيق والعنا تتتتتتتر ا خرى لنظام املتا عة   طل  -4 منيد 

حبستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتا اقرتة ا مع العتتتتام ل م  املت تتتتدة  يف الوقتتتتا املنتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتت . 
  م(( 16 الفقرة  

 X   املت دة لتنستتتتتتتتتتتتتيق النظ  الغذائية عمله اعتتار ا من يناير/نانوو استتتتتتتتتتتتتت،ل مرنن ا م
  عمل املرنن 2022. ويف الفرتة من يناير/نانوو الثاين إىل مارس/آذار 2022الثاين 

ابلتنستتتتتتتتتتتتتتتيق مع أمانة قمة ا م  املت دة للنظ  الغذائية من أجل ضتتتتتتتتتتتتتتتماو االنتقال 
 تا عة القمة. ملالسلس 

 داعي ا وقد متثل النشتتاط ا ول للمرنن يف إجراا دراستتة استتتقصتتائية لتقيي  االحتياجات
ييع ا عضتتتاا إىل املشتتتارنة في،ا وتديد احتياجال  وأولو ل   غية دعم،  يف تطوير 

  حس  االقتضاا. ومت عرض نتائج هذه الدراسة هاتنفيذ مسارال  الوطنية و/أو تعنين 
مارس/آذار  24االستتتتتتتتقصتتتتتتتائية يف حلقتع دراستتتتتتتيتع على الوي  من تنظي  املرنن يف 

شتتتتتتتارك احللقتع الدراستتتتتتتيتع على الوي  يفن في،  م 500.  وحضتتتتتتتر أنثر من 2022
أعضتتتتتتتتتتتتتتتاا ومنستتتتتتتتتتتتتتتقوو مقيموو مل عوو ل م  املت دة وموظفوو من املقار الرئيستتتتتتتتتتتتتتية 

 للوناالت اليت توجد مقارها يف روما واملكات  القطرية.

 ع  تدورة للتتادال 11وعلى ستتتتتتتتتتتتتتتتيل متا عة هذا العمل  اطل املرنن حالي ا لتنظي  
تنمية القدرات  شتتتتتاو مواضتتتتتيع معينة حددلا الدراستتتتتة ل  من ا قراو  و لتعللالنظراا  و 

تويل النظ  الغذائية  ور تتتتتتتد قمة ا م  املت دة  االستتتتتتتتقصتتتتتتتائية  مثل متويل عمليات
للنظ  الغتتذائيتتة وتقييم،تتا ومتتتا عت،تتا وا  ذلتتظ( يفتتا يف ذلتتظ من خالل التعتتاوو مع 

 الت الفات  شاو العمل.
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الجتماع ا  الرمسي الذي عقده الرئيس املستقل للمجلس مع وشارك مدير املرنن يف ا
رؤستتتتتتتتتتتتاا ونواب رؤستتتتتتتتتتتتاا اجملموعات اإلقليمية  وقدم معلومات ندثة عن متا عة قمة 

 ا م  املت دة للنظ  الغذائية. 

من الوناالت والصتتتتتتتتتتتتتتتناديق والربامج التا عة  7  التنما 2022من مارس/آذار واعتتار ا 
وهي تشمل:   ل م  املت دة ابنتداب/تعيع موظفع م،نيع متخصصع لصاحل املرنن

 ومكت  تنستتتتتتتتتتتتتتتيق العمليات اإلمائية التا ع ل م  املت دة منظمة ا اذية والنراعة  
اذية   رانمج اوالصتتتتتتتتتتتتتتتندوق الدويل للتنمية النراعية  و رانمج ا م  املت دة للتي ة  و 

العاملي  ومنظمة الصتتتتتتتتتت ة العاملية ومنظمة ا م  املت دة للطفولة  اليونيستتتتتتتتتتف(. وقد 
والصتتناديق والربامج إىل أو تلظ هي اجلولة ا وىل من انتداب  أشتتارت تلظ الوناالت

 . جوالت أخرى مستقتال   إنفاذ املوظفع  وأعا ستنظر يف

التا عة للمرنن مرتع ووافقا على مواقف وقد اجتمعا اللجنة التوجي،ية لجشتتتتتتتتتتتتراف 
 أ  اب املصل ة. إشراكقيادة املرنن فضال عن خطة عمل املرنن وخطة 

على اجل،تتات الوطنيتتة املنظمتتة  عميم،تتا"أستتتتتتتتتتتتتتت لتتة متكررة" للمرنن  وت ومت إعتتداد وثيقتتة
لالجتماعات  ونظام املنستتتتتتتتتتقع املقيمع ل م  املت دة  والوناالت اليت توجد مقارها 

 وا ة أعضتتتتتتتتتاا منظمة ا اذية  علىونشتتتتتتتتترها   يف روما ووناالت أخرى ل م  املت دة
 والنراعتتة. وعالوة على ذلتتظ  قتتدمتتا متتذنرة إعالميتتة إىل التتدورة الثتتالثتتة والثالثع  عتتد

التطورات الرئيستتتتتتتتتتتتتتتية املتعلقة يفتا عة القمة منذ  قدم للجنة آخراملائة للجنة الربانمج  ت
 إنشاا املرنن.
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  العمل جار   أجنز 

 معلومات حمّدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصة بتغّّي املناخ
أو تستتتتتتتتتتتتخدم يف االستتتتتتتتتتترتاتيجية اللغة املتفق علي،ا من جان   تلف  طل  -5

  ط(( 23ا طراف   الفقرة 
X   استتتترتاتيجية املنظمة اجلديدة اخلا تتتتة  تغ  املنا    الصتتتتيغة الن،ائية ملشتتتتروععند وضتتتتع

االتفاقات الدولية الرئيستتتتتية ذات الصتتتتتلة نمرجع. وهي تشتتتتتمل على استتتتتتخدما لغة 
ا م  املت دة اإلطارية    واتفاقية2030وجه اخلصتتتتتتتتوص خطة التنمية املستتتتتتتتتدامة لعام 

  شاو تغ  املنا   واتفاق ابريس.

أو تتناول االسرتاتيجية مسالة احلد من  اطر الكوار   ونظ  اإلنذار  طل  -6
املتكر  وتعنين القدرة على الصتتتتتتتتتتمود  والتكّيف والتخفيف  واحلد من قا لية 
التاثر  تغ  املنا  يفا يتماشتتتى مع أفضتتتل العلوم املتاحة  ومع مراعاة أولو ت 

  و(( 23التلداو النامية واحتياجالا   الفقرة 

X   تسل  االسرتاتيجية اخلا ة  تغ  املنا  أباية احلد من أوجه الضعف القص ة ا جل
ل تد من  تاطر الكوار  لوالطويلتة ا جتل يفواج،تة تغ  املنتا  من خالل إجرااات 

والتكيف مع،ا والتخفيف من وطالا  نما تستتتتتتتلل الضتتتتتتتوا على نظ  اإلنذار املتكر 
أو التناا على العلوم وا دلة هو أحد متادئ   و تتتتتتتتف،ا أداة لل د من املخاطر. ويفا

االستتترتاتيجية اجلديدة  فقد مت تعميمه يف جممل الوثيقة. نما مت تستتتليل الضتتتوا على 
الشتتتتتتتتتتتترانات الوثيقة مع مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات الت و  يف تنفيذ االستتتتتتتتتتتترتاتيجية. وتستتتتتتتتتتتتل  

امية االستتتتتترتاتيجية أبوجه الضتتتتتتعف ايددة اليت تعاين من،ا الدول اجلنرية الصتتتتتتغ ة الن
والتلداو ا قل مو ا  فضتتال  عن ا شتتخاص الذين يعيشتتوو يف أوضتتاع هشتتة. وعالوة 
على ذلظ  تؤند االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجية على العمل املناخي الذي تقوده التلداو وملكيت،ا 

 له  مع مراعاة أولو ت التلداو والتنامالا يف جمال املنا .
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  العمل جار   أجنز 

 عملية إعادة حقوق التصويت للدول األعضاء اليت تتوّجب عليها متأخرات
 طل  املؤمتر يف دورته الثانية وا ر عع املتمثل يف إجراا استتتتتتتتتتتتتعراض شتتتتتتتتتتتتامل  ذّنر -7

لعملية إعادة حقوق التصتتويا للدول ا عضتتاا اليت تتوّج  علي،ا متاخرات لكي 
إىل اإلدارة النظر يف اخليارات املتاحة   طل تنظر فيه ا ج،نة الرائستتتتتتتتتتتتتتية املعنية  و 

يفا يف ذلظ عن طريق االستتتتتتفادة من العمالت ايلية وخطل الستتتتتداد ملعاجلة هذه 
جلنة املالية خالل دورلا املقتلة إىل دراستتتتتتتتة هذه املستتتتتتتتالة من قتل  تطّلعاملستتتتتتتتالة  و 

  ب(( 27الفقرة املتعلقة ابملسائل اليت لّ  املنظمة متاشي ا مع واليت،ا   
ابلطل  الصتتتتتتتتتادر عن مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية وا ر عع القاضتتتتتتتتتي  جراا  ذّنر

استتتتتتتتتتتتتعراض شتتتتتتتتتتتتامل لعملية إعادة حقوق التصتتتتتتتتتتتتويا للدول ا عضتتتتتتتتتتتتاا اليت علي،ا 
متاخرات مستتتتتتتت قة لكي تنظر فيه ا ج،نة الرائستتتتتتتية املعنية  يفا في،ا جلنة الشتتتتتتتؤوو 

ذلظ  عملية مشتتاورات ا  رمسية  قيادة الرئيس  الدستتتورية والقانونية  على أو ي دع 
املستتتتتتتتقل للمجلس مع رؤستتتتتتتاا ونواب رؤستتتتتتتاا اجملموعات اإلقليمية  وأشتتتتتتتار إىل أو 
املمارستتتتتتة اليت وضتتتتتتعت،ا املنظمة على مدى الستتتتتتنوات املنصتتتتتترمة  صتتتتتتوص استتتتتتتعادة 
حقوق التصتتتتتتتتتتتتتتويا تتماشتتتتتتتتتتتتتتى مع الن،ج الذي تتتعه معظ  منظمات منظومة ا م  

الرئيس املستتتتتتتتتتتقل للمجلس على أو جيري هبذا الشتتتتتتتتتتاو  شتتتتتتتتتتّجع خرى   و املت دة ا
مشتاورات ا  رمسية شتفافة وشتاملة مفتوحة أمام ييع ا عضتاا  مع مراعاة القواعد 
واإلجرااات القتتائمتتة  ونتتتائج اللجنتتة وتو تتتتتتتتتتتتتتتيتتالتتا  وقرارات اجلمعيتتة العتتامتتة ل م  

س  االقتضاا  إىل إطالع الرئيس املستقل للمجلس  ح دعااملت دة ذات الصلة  و 
 . ز(( 30اجمللس على التقدم ايرز يف دورته القادمة   الفقرة 

 X  ستتتتتتتتتيتلقى اجمللس يف دورته الستتتتتتتتتتعع  عد املائة معلومات ندثة من جان  الرئيس
املستتتتتتتتقل للمجلس  عق  املشتتتتتتتاورات ا  الرمسية اليت ستتتتتتتيعقدها هذا ا خ  مع 

 من جدول ا عمال. 17املخصص رق  ا عضاا  يف إطار التند 
يف يلة أمور  على استتتتتتتعراض جلنة الشتتتتتتؤوو الدستتتتتتتورية والقانونية  ذلظ وستتتتتتيت  

  ونذلظ 2022هلذه املستتتتتتالة يف دورلا اخلامستتتتتتة عشتتتتتترة  عد املائة يف مارس/آذار 
على استتتتتتتتتتتعراضتتتتتتتتتت،ا من قتل جلنة املالية يف دورلا احلادية والتستتتتتتتتتتعع  عد املائة يف 

  حيث قاما وثيقة  صتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتة  تقد  عرض موجن لججرااات 2022ر مايو/أ 
الستتتتتا قة املتخذة  شتتتتتاو إعادة حقوق التصتتتتتويا  ونذلظ املمارستتتتتة اليت اعتمدلا 

 املنظمة وا ها من نياانت ا م  املت دة.
وسيوا ل الرئيس املستقل للمجلس مشاوراته ا  الرمسية مع ا عضاا إىل أو يت  

قرار للمؤمتر ليستتتتعرضتتته اجمللس ويدعمه   غية تقدميه يف عاية التو تتتل إىل مشتتتروع 
 .2023املطاف إىل الدورة الثالثة وا ر عع للمؤمتر يف يوليو/متوز 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  العمل جار   أجنز 

 إطار عمل املنظمة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية
على ضتتتتترورة مواامة ييع أعمال املنظمة وأنشتتتتتطت،ا اليت تنطوي على  شتتتتتّدد -8

 ياانت أو إحصتتتتتااات مع إطار عمل املنظمة  شتتتتتاو اناية التياانت وحقوق 
أو يت  إ الغ جلنة الشتتتتتتتتتتتتتتتؤوو  طل امللكية الفكرية الذي جيري وضتتتتتتتتتتتتتتتعه  و 

 الدستتتتتتتتتتتتتتتتورية والقانونية ابنتظام تخر املستتتتتتتتتتتتتتتتجدات املتعلقة هبذا الشتتتتتتتتتتتتتتتاو 
  هت(( 30قرة الف 

X   والقانونية يف دورلا اخلامستتتتة عشتتتترة  عد املائة املعقودة  يةقاما جلنة الشتتتتؤوو الدستتتتتور
حونمة ا نشتتتطة املعنونة " 170/18ابلنظر يف وثيقة اجمللس رق   2022مارس/آذار يف 

اإلحصائية وا نشطة ا خرى املتصلة ابلتياانت ملنظمة ا اذية والنراعة ومواامت،ا مع 
اقرتاة لت ستتتتع  -ستتتتتياستتتتتالا املشتتتتترتنة  شتتتتتاو اناية التياانت وحقوق امللكية الفكرية 

التنسيق الداخلي ومواامته مع سياسات املنظمة  شاو اناية التياانت وحقوق امللكية 
". وتؤند الوثيقة  تتراحة أنه فور  تتدور ستتياستتة اناية التياانت  ستتوف يقوم  الفكرية

ج،از التنستتتيق الداخلي لجحصتتتااات يف املنظمة ابستتتتعراض الستتتياستتتات واإلجرااات 
 (.29و 27اإلحصائية ذات الصلة لضماو مواامت،ا الكاملة مع السياسة  الفقرملو 

القانونية يف تقريرها هبذا التانيد ونظر ا إىل ذلظ  رحتا جلنة الشتتتتتتتتتتتتتؤوو الدستتتتتتتتتتتتتتورية و 
شتتترط استتتتعراض ا نشتتتطة اإلحصتتتائية لدى إ تتتدار ستتتياستتتة اناية التياانت واختتما 

  من تقريرها(. 30و 29تناوهلا هلذه املسالة  الفقرملو 
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  العمل جار   أجنز 

 جلنة األمن الغذائي العاملي
الن ،ج النراعية اإليكولوجية وا ها  تو يات السياسات  شاو " رّح  -9

من الن ،ج املتتكرة من أجل زراعة ونظ  اذائية مستتتتتتدامة لتعنين ا من 
 إىل املنظمتتتتة أو تقوم  تتتتدع  تعميم،تتتتا  طلتتتت "  و الغتتتتذائي والتغتتتتذيتتتتة

  أ(( 32 الفقرة 

X    نود جدول أعمتال نل من املؤمترات اإلقليميتة للمنظمتة يف عام نتنتد من مت إدراز اللجنتة 
واليت قام خالهلا الرئيس ابلتانيد على أاية تو تتتتتتتتيات الستتتتتتتتياستتتتتتتتات  شتتتتتتتتاو الن،ج  2022

  من 2021النراعيتتتتة اإليكولوجيتتتتة وا هتتتتا من الن،ج املتتكرة اليت أقرت يف يونيو/حنيراو 
وشتتجع على استتتخدام،ا ناداة للستتياستتات  أجل تستتع استتتدامة النظ  النراعية والغذائية 

  من أجل إرشتتتتتتتتاد  لداو املكت  اإلقليمي  ستتتتتتتتيا واييل اهلادئ يف تويل نظم،ا الغذائية
 و لداو نددة مست،دفة. 

مرانن  استتاقية جملموعةوقد نانا منظمة ا اذية والنراعة طرف ا فاعال رئيسي ا وانشط ا  صورة 
عملية تقارب ستتتتتتتياستتتتتتتات اللجنة  شتتتتتتتاو الن،ج  2019التنستتتتتتتيق الفنية اليت دعما منذ عام 

النراعية اإليكولوجية وا ها من الن،ج املتتكرة. وقد انضتتتتتتتت  إىل هذه اجملموعة  منذ اعتمادها 
أ تتت اب مصتتتل ة رئيستتتيوو آخروو لتعنين الرتويج لتو تتتيات ستتتياستتتات اللجنة  شتتتاو الن،ج 

 كولوجية وا ها من الن،ج املتتكرة واعتمادها. النراعية اإلي

نامانة ملتادرة الن،وض ابلنراعة اإليكولوجية  اليت جيري يف إطارها   دورهاوتوا تتتتتتتتتتتتتتتل املنظمة 
تشتتتتتجيع النراعة اإليكولوجية على نطاق واستتتتتع. ويت  تشتتتتتجيع تو تتتتتيات ستتتتتياستتتتتات اللجنة 

 و ف،ا أداة هامة للن،وض ابلنراعة   شاو عج النراعة اإليكولوجية وا ها من الن،ج املتتكرة
ن خالل أنشتتتتتتتتتتتتتتتطة الدعوة وإنتاز ماإليكولوجية يف آليات  تلفة مل عة للمتادرة  يفا يف ذلظ 

حداث  تعليمي ا ومنصتتتتتتتتتتة املعرفة املتعلقة ابلنراعة اإليكولوجية والنشتتتتتتتتتترة  20مقاطع فيديو وعقد 
ستتتات تلظ يف العديد من أنشتتتطة اإلختارية التا عة هلا. وجيري أيضتتتا تشتتتجيع تو تتتيات الستتتيا

 30توليد ا دلة ضتتتتتتتتتتتتمن تنفيذ أداة تقيي  أداا النراعة اإليكولوجية اجلاري حالي ا يف أنثر من 
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ا. ونشتتتتترت املنظمة مقاال يلخ ص النتائج الرئيستتتتتية لقمة ا م  املت دة للنظ  الغذائية اليت  لد 
الصتتتتتادرة عن اللجنة.  عّم  نتائج تو تتتتتيات الستتتتتياستتتتتاتف  2021ستتتتتتتمرب/أيلول عقدت يف 

استتتتتتتات هذه نواحد من جماالت التعاوو الرئيستتتتتتتية يودعا املنظمة إىل دمج تو تتتتتتتيات الستتتتتتت
 .للت الف من أجل تويل النظ  الغذائية من خالل النراعة اإليكولوجية

 الن،جوقد مت الرتويج لتو يات السياسات املتصلة  ن،ج النراعة اإليكولوجية وا ها من 
خالل منصة تويرت  من 2021املتتكرة اليت اعتمدت يف عام 

 ; 1442466220700315648https://twitter.com/FAOLivestock/status/

).19s=?1440291759192350729https://twitter.com/FAOLivestock/status/ 

https://twitter.com/FAOLivestock/status/1440291759192350729?s=19
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 التعليقات حالة التنفيذ 
  العمل جار   أجنز 

 التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
جمدد ا على طلته إجراا تقيي  مشتتتتتترتك  ع الوناالت اليت توجد أند  -10

مقتتارهتتا يف رومتتا يف متتا يتعلق اتتدوى إدمتتاز امل،تتام اإلداريتتة وز دة 
التعاوو يف  عض جماالت اإلشراف  على أو يقّدم إىل الدورة املقتلة 

  ز((33للمجلس   الفقرة 

 X  مقدم اخلدمات  لتعاقد معاإلجرااات الالزمة لاليت توجد مقارها يف روما استتتت،لا الوناالت
الذي ستتتتتيتوىل تنفيذ دراستتتتتة اجلدوى املستتتتتتقلة. وستتتتتوف تنت،ي عملية االختيار التنافستتتتتية يف 

. وسينفذ العمل على مدى ستة أش،ر يقوم مقدم اخلدمة خالهلا ابستعراض 2022ر يع عام 
اسات يف الوناالت الثال  الواثئق وإجراا مقا الت مع أ رز أ  اب ا عمال ومقرري السي

 .2022ويع املعلومات وإنتاز تقرير عائي حبلول عاية 
وستتتتتتتتتقدم تفا تتتتتتتتيل أخرى  شتتتتتتتتاو اإلجرااات اليت اختذلا الوناالت اليت توجد مقارها يف روما 

من جدول ا عمال  10لتناول هذا الطل  إىل الدورة الستتتتتعع  عد املائة للمجلس تا التند 
تقرير االجتماع املشتتتتتترتك  ع الدورة الثالثة والثالثع  عد املائة للجنة الربانمج والدورة احلادية  -

 .(2022والتسعع  عد املائة للجنة املالية  مايو/أ ر 

على آخر املستتتتتتتتتتتتتتتجدات عن التعاوو  ع الوناالت  إطالعه طل و  -11
اليت توجتتتتد مقتتتتارهتتتتا يف رومتتتتا يف اجملتتتتالع اإلداري واملتتتتايل يف املقر 

  د(( 33الرئيسي   الفقرة 

 X  أدرجتتا ختتارطتتة للتعتتاوو  ع الونتتاالت اليت توجتتد مقتتارهتتا يف رومتتا على مستتتتتتتتتتتتتتتتوى اخلتتدمتتات
املؤستتستتية املشتترتنة يف التقرير املرحلي عن التعاوو  ع الوناالت اليت توجد مقارها يف روما لعام 

2020 ar.pdf051ar/ne105ne/3https://www.fao.org/   املل ق ابا: التفا يل املتعلّقة
الدورة اخلامستتتتة والستتتتتع  عد املائة جمللس ( جرت مناقشتتتتت،ا مع ا عضتتتتاا لدى ابملقر الرئيستتتتي

وستتتتتتقدم آخر مستتتتتتجدات التعاوو  ع . 2020املنظمة اليت عقدت يف ديستتتتتمرب/نانوو ا ول 
الوناالت اليت توجد مقارها يف روما يف اجملالع اإلداري واملايل يف املقار الرئيستتتتية ضتتتتمن التقرير 

الذي ستتتتتتتتتتتتتتيقدم لدى  2022املرحلي عن التعاوو  ع الوناالت اليت توجد مقارها يف روما لعام 
  .2022رب/نانوو ا ول للمجلس يف ديسم عد املائة  الدورة احلادية والستعع 

https://www.fao.org/3/ne051ar/ne051ar.pdf
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  العمل جار   أجنز 
 مدونة السلوك بشأن التصويت

اجمللس على ما يتذله الرئيس املستتتتقل للمجلس من ج،ود لقيادة عملية  أثىن -12
تشتتتتتاورية مفتوحة وشتتتتتاملة وشتتتتتفافة من أجل وضتتتتتع مشتتتتتروع مدونة الستتتتتلوك 

من الرئيس املستقل للمجلس موا لة هذه  طل الطوعية  شاو التصويا  و 
 (34املشاورات.  الفقرة 

 

 X   جتري حالي ا مشتتتتتتتاورات ا  رمسية  قيادة الرئيس املستتتتتتتتقل للمجلس  وقد جرى تعمي
على  "مشروع اقرتاة الرئيس املتعلق يفدونة السلوك الطوعية للتصويا" الوثيقة املعنونة 
 .2022إ ريل/نيساو  22ا عضاا يف 




