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 بعد املائة اخلمسوناحلادية والدورة 

 2015 مارس/آذار 27-23روما، 

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس

 

 موجز

 

 استعراض حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة السابقة للمجلس.يتطّلب برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس 

ديسمرب/كانون األول  5-1التالي القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة )روما،  اجلدولستعرض يو

ة األساسية ضمن قوسني ( الفقرة )الفقرات( ذات الصلة من تقرير اجمللس والتقرير/الوثيق1تضمن إشارات إىل )ي( و2014

 ( حالة تنفيذ كل من هذه القرارات. 2معقوفني و)

 اجمللس املقرتح اختاذه من قبلاإلجراء 
 

 إّن اجمللس مدعو إىل أخذ العلم باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.

 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 

 Louis Gagnon السيد

 املؤمتر واجمللس وشؤون املراسممدير شعبة 

 53098 06570 39+: اهلاتف
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 بعد املائة للمجلسحالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني 

 (2014ديسمرب/كانون األول  1-5)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

 مسائل الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني  5للجنة املالية ) تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والسادسة واخلمسني بعد املائة

------ 

 Rakesh Muthoo: التقريرإعداد املسؤول عن 

املنظمة إىل االستمرار يف بذل اجلهود لبناء الشراكات مع دعا ]... اجمللس[   -1

اجلهات الفاعلة من غري الدول على مجيع املستويات، مؤكدًا جمددًا على طلب 

رفع تقارير مرحلية حمددة بشأن كل من االسرتاتيجيتني يف االجتماع املشرتك 

]اسرتاتيجيات مع منظمات اجملتمع املدني ومع القطاع اخلاص[  املستقبل

 )أ((15)

 X   ُتعرض التقارير السنوية املقبلة عن التقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجيات الشراكة

 . 2015على االجتماع املشرتك املزمع عقده يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني 

التوصل إىل توازٍن بني اللغات يف  تقديم حتديث مفصل عن اجلهود الرامية إىل -2

على أن التكلفة،  منتجات الفاو من خالل اعتماد تدابري عملية لضمان فعالية

يف شهر مارس/آذار الجتماع املشرتك ُيعرض هذا التحديث على الدورة املقبلة ل

 )ب((15) 2015

X   انظر الوثيقة MJ 2015/1.2  بعنوان "التقدم احملرز لتحقيق التوازن بني اللغات يف

  منتجات منظمة األغذية والزراعة"

http://www.fao.org/3/a-mm944a.pdf
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 بعد املائة للمجلسحالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني 

 (2014ديسمرب/كانون األول  1-5)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

 ( للجنة املالية2014نوفمرب/تشرين الثاني  7-3( والسادسة واخلمسني بعد املائة )2014أكتوبر/تشرين األول  28-27تقريرا الدورتني اخلامسة واخلمسني بعد املائة )

------ 

 David McSherryاملسؤول عن إعداد التقرير: 

اقرتاح املدير العام املتعلق بوضع سياسة أكثر لتنفيذ  عرض سياسة مفصلة  -3

، على أن ُتعرض على الدورة املقبلة شفافية وإنصافا السرتداد التكاليف

 (1)ب()17)الفقرة  2015للجنة املالية يف شهر مارس/آذار 

X    سياسة منظمة األغذية والزراعة السرتداد التكاليف"انظر الوثيقة بعنوان" 

(01 157/10)  

 (2014أكتوبر/تشرين األول  3 –سبتمرب/أيلول  29تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة )

------- 

 Gouantoueu Guei: املسؤول عن إعداد التقرير

د عن مقاومة مضادات امليكروبات على جدول أعمال الدورة نإضافة ب  -4

احلادية واخلمسني بعد املائة جمللس املنظمة يف شهر مارس/آذار 

، مدعومًا بوثيقة حتدد دور الفاو وشركائها؛ وعرض مشروع قرار 2015

بهذا الشأن على الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة يف شهر 

 (12)الفقرة  2015ان يونيو/حزير

X   2015/2 1نظر الوثيقة اC 

http://www.fao.org/3/a-mm966a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm736a.pdf
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 بعد املائة للمجلسحالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني 

 (2014ديسمرب/كانون األول  1-5)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

عرض وثيقة تستعرض التداعيات ذات الصلة على امليزانية نتيجة إنشاء نظم   -5

الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية على الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر 

 (13الستعراضها )الفقرة  2015الفاو يف يونيو/حزيران 

 

X    املراجعة( / برنامج العمل  2017-2014أدرجت يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة(

 (.C 2015/3)الوثيقة  2017-2016وامليزانية للفرتة 

[http://www.fao.org/pwb/ar/] 

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 (2014أكتوبر/تشرين األول  18-13تقرير الدورة احلادية واألربعني بعد املائة للجنة األمن الغذائي العاملي )

------- 

 Deborah Fulton :املسؤول عن إعداد التقرير

لتصدي النعدام األمن الغذائي يف لعمل  خطةعرض وثيقة نهائية عن  -6

على الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  األزمات املمتدة

 )ج((1Cمن أجل إقرارها )الفقرة  2015يف أكتوبر/تشرين األول 

 X   2015يناير/كانون الثاني  30يف ُعقدت مشاورة أولية حول مشروع خطة العمل 

حول  2015مايو/أيار  1C-22ومن املقرر إجراء مزيد من املفاوضات يف الفرتة 

 الوثيقة اليت سُتعرض على الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. 

إعداد اقرتاح حول أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي املقرر تنفيذها يف  -7

إلقرارها من قبل اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي  2016-2017

 )د((1C)الفقرة  2015العاملي يف أكتوبر/تشرين األول 

 X  عقدت جمموعة العمل املفتوحة العضوية اجتماعها األول هلذه السنة يف 

يف سياق املداوالت اجلارية حول أنشطة جلنة األمن الغذائي  2015فرباير/شباط  3

اليت ستصادق عليها اللجنة يف دورتها الثانية  2017-2016العاملي للفرتة 

 واألربعني. 

http://www.fao.org/pwb/ar/
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 بعد املائة للمجلسحالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني 

 (2014ديسمرب/كانون األول  1-5)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

 املسائل الدستورية والقانونية

 (2014أكتوبر/تشرين األول  23-20تقرير الدورة التاسعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )

---------- 

 Antonio Tavares املسؤول عن إعداد التقرير:

C-  من الالئحة العامة  33قرار عن "التعديالت يف املادة العرض مشروع

 للمنظمة" على الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة يف

 )أ((21للموافقة عليه )الفقرة  2015يونيو/حزيران 

X   ( ُوضعت الوثيقةC 2015/LIM/4 ) بصيغتها النهائية لعرضها على الدورة التاسعة

 والثالثني ملؤمتر املنظمة.

بناء على التفويض املمنوح للرئيس املستقل للمجلس بعقد مشاورات مع  -9

اجملموعات اإلقليمية بغية التوصل إىل اتفاق حول القواعد املقرتحة 

ي وممثلي القطاع اخلاص يف اجتماعات ملشاركة منظمات اجملتمع املدن

املنظمة، تستعرض جلنة الشؤون الدستورية والقانونية االقرتاح وُتنجز 

 )ج((21)الفقرة توصل األعضاء إىل اتفاق يف ما بينهم عملها بعد 

 X  ُأطلع الرئيس املستقل للمجلس على معلومات أساسية يف شهر 

  ملزيد من الدرس والتشاور مع اجملموعات اإلقليمية.  2015يناير/كانون الثاني 

عرض مشروع القرار حول "استعراض األجهزة الدستورية ملنظمة األغذية  -10

والزراعة" على الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران 

ؤمتر للموافقة عليه، على أن ُيدرج الحقًا هذا القرار مشفوعًا بقرار امل 2015

X   ( ُوضعت الوثيقةC 2015/LIM/12 بصيغتها النهائية لعرضها على الدورة )

 التاسعة والثالثني للمؤمتر. 
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 بعد املائة للمجلسحالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني 

 (2014ديسمرب/كانون األول  1-5)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

يف اجمللد الثاني من النصوص األساسية للمنظمة )الفقرة  13/97رقم 

 )هـ((21

 املسائل اخلاصة باحلوكمة

 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة

-------- 

 Louis Gagnon إعداد التقرير:املسؤول عن 

صالحات احلوكمة إتاحة التقرير النهائي عن االستعراض املستقل إل -11

 2014ديسمرب/كانون األول  31لألعضاء بعد وقت قصري على صدوره يف 

ملناقشته خالل الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس يف شهر 

 (26)الفقرة  2015مارس/آذار 

X    ُنشر التقرير النهائي على البوابة اخلاصة باألعضاء يفC  2015يناير/كانون الثاني. 

 الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر

-------- 

 Louis Gagnon :املسؤول عن إعداد التقرير

 CL 150/8عرض جدول األعمال املؤقت والرتتيبات الواردة يف الوثيقة  -12

 2015على الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران 

X    ُعرضت الوثيقةCL 151/8  اليت تتضّمن جدول األعمال املؤقت والرتتيبات

اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر على الدورة احلادية واخلمسني للمجلس 
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 بعد املائة للمجلسحالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني 

 (2014ديسمرب/كانون األول  1-5)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

 لتها إىل الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر. للموافقة عليها وإحا (27للموافقة عليه )الفقرة 

 العامليةاألغذية والزراعة ومنظمة الصحة  نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املشرتك بني منظمة

-------- 

 Jomo Sundaram املسؤول عن إعداد التقرير:

ُأطلق حساب األمانة وباشر عمله. ومل ترد أي أموال بعد. العمل جاٍر على إنشاء    X )ب((43للعمل يف جمال التغذية )الفقرة  حساب أمانةإنشاء  -13

تنسيق الربامج تابعة لشعبة التغذية لكي تتوىل تنسيق متابعة املؤمتر الدولي لوحدة 

 الثاني املعين بالتغذية وتقديم الدعم إلدارة حساب األمانة. 

مراعاة التغذية بقدر أكرب باعتبارها موضوعًا متشّعبًا يف اإلطار  -14

 )ج((43االسرتاتيجي املراجع )الفقرة 

X    املراجعة( وبرنامج العمل  2017-2014ُأدرجت يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة(

 (C 2015/3)الوثيقة  2017-2016وامليزانية للفرتة 

 [http://www.fao.org/pwb/ar/] 

العمل بالتعاون مع الشركاء اآلخرين يف األمم املتحدة على وضع آلية  -15

متسقة لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين 

 )د((43بالتغذية )الفقرة 

X    تشمل اإلجراءات املتخذة يف هذا اجملال عقد مناقشات حول أجنع السبل ملباشرة

( رفع تقارير مشرتكة 1من إطار العمل من حيث: ) 60و 59العمل على التوصيتني 

بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية حول تنفيذ االلتزامات اليت نص عليها إعالن 

متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين ( وضع التقارير عن 2روما بشأن التغذية؛ و)

بالتغذية على جداول أعمال دورات األجهزة الرئاسية لكل من الفاو ومنظمة الصحة 

http://www.fao.org/pwb/ar/
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 بعد املائة للمجلسحالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني 

 (2014ديسمرب/كانون األول  1-5)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

 العاملية. 

مواصلة دراسة اخلطوات اإلضافية اليت متّكن جلنة األمن الغذائي العاملي  -16

دولي مناسب ومتعدد أصحاب املصلحة  حكوميمن العمل كمنتدى عاملي 

 (44معين بالتغذية )الفقرة 

X    بدأت مشاورات مع أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي ومكتبها الستكشاف طرق

 تعزيز إمكانات اللجنة لتؤدي دورها كمندى عاملي مناسب معين بالتغذية. 

إدراج إطار العمل الصادر عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ضمن  -17

 ( 45)الفقرة  2015خطة التنمية ملا بعد عام 

X    مبا يف 2015بدأ بذل اجلهود إلبقاء التغذية يف صدارة خطة التنمية ملا بعد عام ،

ا ، وذلك بغية تضمينه2015ذلك من خالل أهداف التنمية املستدامة يف عام 

 توصيات إطار العمل الصادر عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية. 
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 حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس

 (2014 حزيران/يونيو 16-20)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

واملسائل املالية واإلدارية املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية  

2013-2012تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة   

-------- 

 Boyd Haight :املسؤول عن إعداد التقرير

1C-     ــرز ــدم احملـ ــن التقـ ــة عـ ــات يف دورة الحقـ ــاء معلومـ ــبة ب إعطـ النسـ

ــذ  ــس      15إىل تنفيــ ــا اجمللــ ــد أقّرهــ ــان قــ ــة كــ ــاردة إقليميــ  مبــ

 (10)الفقرة 

X    2014ترد يف التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  

 [mm709a.pdf-http://www.fao.org/3/a( ]FC 157/7 -PC 117/5)الوثيقة 

االستفادة من نتائج املؤمترات اإلقليمية لتنفيذ اخلطة املتوسطة األجل  -19

ومراعاتها لدى إعداد برنامج العمل وامليزانية  2017-2014للفرتة 

 (13)الفقرة  2017-2016للفرتة 

X    املراجعة( / برنامج العمل  2017-2014ترد يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة(

 (C 2015/3)الوثيقة  2017-2016وامليزانية للفرتة 

[http://www.fao.org/pwb/ar/] 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/3/a-mm709a.pdf
http://www.fao.org/pwb/ar/
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 حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس

 (2014 حزيران/يونيو 16-20)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

(2014مايو/أيار  28تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )  

--------  

 Rakesh Muthooاملسؤول عن إعداد التقرير: 

استخدام آليات متويل مبتكرة لتوسيع قاعدة تعبئة املوارد من خارج  -20

 )هـ((14امليزانية )الفقرة 

X    قامت الفاو بتوسيع استخدام أساليب التمويل املبتكرة وتواصل الدعوة بشدة لدى

، بلغت املساهمات 2013الشركاء أصحاب املوارد يف هذا اجملال. ويف سنة 

الطوعية الواردة من خالل التمويل املبتكر )على غرار حسابات األمانة املتعددة 

اجلهات املاحنة وحسابات األمانة األحادية وآلية التمويل املتعددة الشركاء يف 

، يف حني بلغ هذا 2013يف املائة من جمموع املوارد املستخدمة يف سنة  35الفاو( 

يف املائة من التمويل املتاح.  3Cنسبة  2014هر أغسطس/آب الرقم يف نهاية ش

وتعيد الفاو تركيز جهودها لتعبئة املوارد مبا يف ذلك من خالل الشراكات يف برنامج 

التعاون بني بلدان اجلنوب بغية حتقيق النتائج املرجوة يف اإلطار االسرتاتيجي 

مبادرة إقليمية  15نظمة وجمااًل لتعبئة املوارد على مستوى امل 11وذلك من خالل 

وأطر براجمية قطرية اتفق عليها مع احلكومات على املستوى القطري. ومت وضع 

اتفاقات منوذجية جملموعة من أساليب التمويل ويشّجع الشركاء أصحاب املوارد 

 على توفري قدر أقل من املوارد املخصصة. 
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 حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس

 (2014 حزيران/يونيو 16-20)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

  إعطاء مزيد من املعلومات عن إطار النتائج -21

 ))و((14()الفقرة CL 149/LIM/6)الوثيقة 

X    2014ترد يف التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  

(FC 157/7 -PC 117/5 واخلطة املتوسطة األجل للفرتة ) 2017-2014 

 (C 2015/3)الوثيقة  2017-2016)املراجعة(/برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

[http://www.fao.org/pwb/ar] 

(2014مايو/أيار  30-26تقرير الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )  

------- 

 Rakesh Muthoo املسؤول عن إعداد التقرير:

تعرتض عمل الفاو يف البلدان إجراء حتليل للفرص والتحديات اليت  -22

 املتوسطة الدخل يف سياق التعاون الثالثي وبني بلدان اجلنوب

 )ب((16)الفقرة 

X    :انظر املوقع اإللكرتوني للفاو-south-http://www.fao.org/partnerships/south

cooperation/ar  .لالطالع على آخر املستجدات 

عرض تقرير توليفي استشرايف لعمليات التقييم اخلمسة للمكاتب اإلقليمية  -23

واإلقليمية الفرعية على الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر من خالل 

 )هـ((16اجمللس )الفقرة 

X    ُعرض التقرير على املؤمتر من خالل االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة عشرة

بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية يف شهر 

 والدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس. 2015مارس/آذار 

 .2015/10 1ة انظر الوثيق

إيالء العناية وتقديم املساعدة للتصدي للتحديات اليت تواجه بلدان  -24

 )و((16وأراضي جزر احمليط اهلادئ )الفقرة 

X    أدرج يف مبادرة النمو األزرق واملبادرة اإلقليمية اخلاصة بسالسل القيمة لألمن

 2014دة املالغذائي والتغذية يف جزر احمليط اهلادئ )انظر استعراض منتصف 

mm709a.pdf-http://www.fao.org/3/aطة ( ومتت بلورته بشكل أكرب يف اخل

ة -)املراجعة( / برنامج العمل وامليزانية للفرت 2017-2014املتوسطة األجل للفرتة 

 [/http://www.fao.org/pwb/ar]( C 2015/3)الوثيقة  2016-2017

http://www.fao.org/3/a-mm709a.pdf
http://www.fao.org/pwb/ar/
http://www.fao.org/partnerships/south-south-cooperation/ar
http://www.fao.org/partnerships/south-south-cooperation/ar
http://www.fao.org/partnerships/south-south-cooperation/ar
http://www.fao.org/3/a-mm797a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm709a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm709a.pdf
http://www.fao.org/pwb/ar/
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 حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس

 (2013 كانون األول/ديسمرب 2-6)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

جاٍر
 

عد
 ب
دأ
 يب

مل
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

  2015-2014التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

------ 

 Boyd Haight :املسؤول عن إعداد التقرير

ويف تقرير الدورة الرابعة واخلمسني بعد  154/9 01 حمدثة الوثيقة ترد معلومات

امليزانية وتقرير والوثيقة التقرير السنوي عن أداء  (149/4 /1املائة للجنة املالية )

 (.CL 151/3الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )

X   
إعطاء معلومات يف الوقت املناسب عن وفورات الكفاءة ضمن إطار  -25

الوفورات اإلمجالية الالزمة يف امليزانية اليت جرى حتديدها ومل تنّفذ 

 )ج((7مليون دوالر أمريكي )الفقرة  2.7بعد، مبا جمموعه 

ويف تقرير الدورة الرابعة واخلمسني بعد  154/9 01ترد معلومات حمدثة الوثيقة 

 C 2015/3 PWB 2016-17( والوثيقة 149/4 /1املائة للجنة املالية )

[r/http://www.fao.org/pwb/a]  وتقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة

 (.CL 151/3) للجنة املالية

X   26-  تعزيز التعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما خاصة من خالل

حتقيق املواءمة بالنسبة إىل النظم والعمليات املالية واإلدارية واخلاصة 

باإلشراف بغية حتقيق مزيد من املكاسب والوفورات على صعيد الكفاءة 

 )و((7)الفقرة 

 

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk234a.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk626a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm718a.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk234a.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk626a.pdf
http://www.fao.org/pwb/ar/
http://www.fao.org/3/a-mm718a.pdf

