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 الدورة السبعون بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة

 املائةحالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد : 16البند 
 (2021ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين  29)

 
األشهر األوىل من عمله على حتديد االحتياجات القطرية متحورت أنشطة مركز األمم املتحدة لتنسيق النظم الغذائية خالل 

واحملافظة على الزخم يف العمليات الوطنية لتحويل النظم الغذائية. وقد أاتح هذا الفرصةةة للمركز من أجل و ةةة خطة عمل 
جراإين موجهة حبسةةةةةل الطلل لغري  لحية احتياجات األعوةةةةةاإ. ومللنظر ،ىل املسةةةةةتقحلك  ةةةةةوة يلسةةةةةند املركز األولوية لإ

( التواصةةةةةةةةةةل مة الهات الفاعلة يف شةةةةةةةةةةحجة الدعم لتحديد املنتتات وا دمات ال  نجن  قدنها للحلدا  من 1التاليني: )
أجل دعم  نفيذ عمليات التحول فيها. و ةةةةةةةةةوة يتواصةةةةةةةةةل املركز يف هذا السةةةةةةةةةياو مة  ية هي ات األمم املتحدة و ةةةةةةةةةائر 

( ومواصةةةةةلة العمل 2 جو  مفيدة ملسةةةةةارات التحول ا اصةةةةةة مللحلدا . )  نجن أ التحالفات لتحديد املنتتات املعرفية ال 
يف جمال العلوم والقيادة الفجرية بشةةةةةةةةةا  النظم الزراعية الغذائية. و ةةةةةةةةةعياا ،ىل مواصةةةةةةةةةلة  لق  املشةةةةةةةةةورة حول املعارة العلمية 

عة العلمية السةةةابقة لقمة النظم الغذائية ومة واالبتجارك  ةةةيتواصةةةل املركز مة فريق ا راإ الرفية املسةةةتوا ومة أعوةةةاإ ا مو 
علماإ ملرزين خمتصةةةةةةةني شخرين وشةةةةةةةحجات علمية لتحديد الفرز املتاحة لتعزيز القيادة املتينة لعمليات حتويل النظم الزراعية 

ا ا ةةةةةةةةتشةةةةةةةةار ا علمياا ن ل خمتل  ا االت العلمي ي العلوم أ) ةوالغذائية. وانطالقاا من روح التعاو ك  ةةةةةةةةينشةةةةةةةةت املركز جملسةةةةةةةةا
الطحيعية واالجتماعية واالقتصةةةةةةةةادية والتطحيقيةك ، ةةةةةةةةافة ،ىل علم اال ةةةةةةةةتدامة والعلوم املشةةةةةةةة كة بني الت صةةةةةةةةصةةةةةةةةات والعابرة 
للت صصات( املجر ة ملواجهة التحد ت النظمية بصورة شاملة. و وة يتعاو  املركز مة هذه ا موعات العلمية املوّ عة 

 فية املستوا لدعم الحلدا  من أجل  نفيذ مساراهتا الوطنية املتفق عليها. مبا يف ذلك فريق ا راإ الر 
 ةةةةةةوة يوةةةةةةمن مركز األمم املتحدة لتنسةةةةةةيق النظم الغذائية  قا ةةةةةةم املعلومات بشةةةةةةا  ،جراإات متابعة النظم الغذائيةك على 

ة عن أنشةةطته وجدول عمله دثّ ا لتقدمي املعلومات احملنطاو وا ةةة مة األعوةةاإ. و ةةيجو  مركز  نسةةيق النظم الغذائية متاحا 
  اآلا لطلل األعوةةةةةةةةةةةةةةةاإ. و  يتلق املركز أي أموال من أمانة قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية السةةةةةةةةةةةةةةةابقة. و  يتم ح  وفقا 

الذي ا توافه برانمج األغذية العامل . ويشجل اجتماع  قمة النظم الغذائيةحتويل أي فائض ،ىل املنظمة من حساب أمانة 
مت اإلعال  عنها يف مل ص الرئيس وبيا  العمل الصةةةادرين عن األمني العام ل مم املتحدة  ة النظم الغذائية محادرةا  قييم قم

بشةةا  قمة النظم الغذائية. ويتواصةةل املركز محاشةةرة مة املجتل التنفيذي ل مني العام ليشةة كا معاا يف و ةةة مشةةروع جدول 
 مبا يف ذلك املق حات بشا  التنسيق مة األعواإ. زمين ومشروع خارطة طريق لتنظيم االجتماع 

ا بيد على  قدمي حتدي ات مسةةةةةةةةةةتمرة يف  ية دورات لنة الرانمج وا لس منذ ،نشةةةةةةةةةةائها. كما أ   ودأبت محادرة العمل يدا
ا ا ةةتجمايا بتفاصةةيل ، ةةافية عن األنشةةطة املوةةطلة قا على الصةةعيد القطر   ي.لديها صةةفحة على اإلن نت  ةةيتري أيوةةا

https://www.fao.org/hih-و،  املنصة الغرافية املجانية متاحة للتمهور كذلك ويا صفحتها ا اصة على اإلن نت )

)./platform/AR-geospatial   .ا بيد شفافيتها عر جعل كل هذه املعلومات متاحة للتمهور و ومن محادرة العمل يدا
ا بيد ه  برانموأخيا   يقتصر دور املنظمة فيه على التيسي الفين. و   قودهكالحلدا  و  ج حتركهاك فإ  محادرة العمل يدا

املحادرة لقواعد املحذولة يف  ألنشةةةةةةطة واملواردوملإل ةةةةةةافة ،ىل املعلومات املتاحة من خالل صةةةةةةفحاهتا على اإلن نتك  وةةةةةةة ا
 ال   سري على  ية أنشطة املنظمة.  لديها املنظمة وإلطار املساإلة وآلليات اإلشراة

https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/AR/
https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/AR/
https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/AR/


و ةةةةيعمل ،طار محاية الحياانت  ةةةةمن  ةةةةياو اإلطار ل أطر محاية الحياانت مجوانا هاماا من مجوانت ،دارة الحياانت. و شةةةةجّ 
املعنونة "حوكمة األنشةةةةطة اإلحصةةةةائية واألنشةةةةطة األخرا  CL 170/18 حبسةةةةل ما يرد يف الوثيقةالشةةةةامل إلدارة الحياانت 

 -املتصلة مللحياانت ملنظمة األغذية والزراعة ومواإمتها مة  يا اهتا املش كة بشا  محاية الحياانت وحقوو امللجية الفجرية 
و ةةتزيد  املنظمة بشةةا  محاية الحياانت وحقوو امللجية الفجرية ".اق اح لتحسةةني التنسةةيق الداخل  ومواإمته مة  ةةيا ةةات 

 ةةةةةيا ةةةةةة محاية الحياانت من  و ةةةةةيا الوملائ  والرواب  املتمايزة ولجن امل ابطة بني شليات محاية الحياانت وشليات التنسةةةةةيق 
 الداخلية األو ة نطاقاا ال   تناول الحياانت واإلحصاإات.

الدورة ا امسةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةرة بعد املائة للتنة الشةةةةةةةةة و  الد ةةةةةةةةةتورية  قرير "املعنونة  CL 170/13 وكما هو محني يف الوثيقة رقم
قد يلزم ا ةةةةةةةةتعراي  ةةةةةةةةيا ةةةةةةةةة محاية الحياانت و عديلها من حني آلخر لوةةةةةةةةما   ك"(2022مارس/شذار  23-21)والقانونية 

نص  ةةةةةةةةيا ةةةةةةةةة محاية الحياانتك  لبقائها مالئمة للغريك وينحغ  أ  يتم ذلك بناإ على التشةةةةةةةةاور مة األعوةةةةةةةةاإ. و ةةةةةةةةيعدّ 
 وجيهات لنة الشةةةة و  الد ةةةةتورية والقانونية ،ذا ما أقرها ا لسك  هااملعروي على ا لسك ليعجس  وجيهات ا لس مبا في

ا إلرشادات ا لس. و تناول السيا ة كافة ف ات الحياانت: العامة والسرية واحلسا ة والش صية وغي و يترا  فعيله وفقا 
ا إبصةةدار السةةيا ةةة مبا يجفل  وفي مسةةتو ت منا ةةحة من محاية ولدا  لق   وجيهات ا لسك يلعتزم القيام فورا  الشةة صةةية.

 الحياانت يف  ياو  ية أنشطة املنظمة.
معلومات حمدثة عن  ةةةةةةةةةةيا ةةةةةةةةةةات منظمة األغذية والزراعة بشةةةةةةةةةةا  محاية "املعنونة  CCLM 115/3وكما يتحني من الوثيقة 

سةةتهل العمل اآل  على السةةيا ةةة ا اصةةة حبقوو امللجية ك  ةةوة يل CL 170/13 والوثيقة "الفجرية لجيةالحياانت وحقوو امل
 2022 ةةحتمر/أيلول  27موعد للسةةة ،حاطة غي رةية يف الفجرية و ةةوة يّتحة عملية شةةاملة وشةةفافة. وقد جرا حتديد 

 ماا.م على األعواإ مقدّ إلطالع األعواإ على مشروع  يا ة أويل والتماس مسامهاهتم فيهك على أ  يعمّ 
 


