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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) 
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

A 

 

 المجلس
 

 بعد المائة الخمسونو الثالثةالدورة 

 1325 كانون األول/ديسمبر 4 -نوفمبر/تشرين الثاني 03، روما

حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الحادية والخمسين بعد 
 المائة

 

 موجز
 

الخمسين بعد المائة والحادية دورته التالي القرارات التي اتخذها المجلس في  الجدولعرض ي

( الفقرة )الفقرات( ذات الصلة من تقرير 0) :إلىة تضمن إشاري( و3102آذار /مارس 32-32)روما، 

 من هذه القرارات. قرار ( حالة تنفيذ كل 3) ؛قوسين معقوفينبين المجلس والتقرير/الوثيقة األساسية 

 

 المجلسجانب من  االمقترح اتخاذه اتاإلجراء

 

 بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة. اخذ علمن يأإّن المجلس مدعو إلى أ

 

 يمكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إلى:
 

 Louis Gagnon السيد

 مدير شعبة المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم

 53098 06570 39+: الهاتف
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حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الحادية 

 (1325مارس/آذار  12-10)والخمسين بعد المائة 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

ل
ُكم
ست
ا

 

ر  
جا

أ  
بد
 ي
لم عد
ب

 

 مسائل البرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 1322-1322)المراجعة( وبرنامج العمل والميزانية للفترة  1322-1324الخطة المتوسطة األجل للفترة 
------ 
 Boyd Haight: التقريرإعداد المسؤول عن 

طلب إلى األمانة مواصلة جهودها )...(  المجلس إن  -0
الرامية إلى احتواء تكاليف التأمين الصحي، بما في ذلك من 

ترتيبات الفاو لتقاسم تكاليف أقساط التأمين خالل تغيير 
 )ب(( 6)الفقرة  الصحي بين المنظمة والمشاركين في الخطة

 X   يعرض التقدم المحرز في الوثيقةCL 153/3  المعنونة

 3102-3106العمل والميزانية للفترة برنامج تعديالت في ال"

 المعنونة "إدارة الموارد البشرية". FC 161/10والوثيقة 

  واإلقليمية الفرعية لمنظمة األغذية والزراعة تقرير توليفي عن عمليات تقييم المكاتب اإلقليمية
------ 
 ihraragI orargIaM المسؤول عن إعداد التقرير:

أيّد طلب االجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج   -3
والمالية إعداد وثيقة مقتضبة أخرى تتضمن الخطوط 
العريضة بشأن "المسائل الحساسة المشتركة" بين 

 3112عمليات التقييم الخمس التي جرت بين عامي 
 ( 02الفقرة ) ، لكي تنظر فيها لجنة البرنامج3102و

X    استعرضت لجنة البرنامج ذلك في دورتها الثامنة عشرة بعد

 المائة

(CL 153/6) 

 المسائل الدستورية والقانونية

 

 (1325فبراير/شباط  14-10) تقريـر الدورة المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

------- 

 Antonio Tavares: المسؤول عن إعداد التقرير
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حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الحادية 

 (1325مارس/آذار  12-10)والخمسين بعد المائة 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

ل
ُكم
ست
ا

 

ر  
جا

أ  
بد
 ي
لم عد
ب

 

اقتراح لجنة الشؤون الدستورية المجلس )...(  أقرّ   -2
 02والقانونية بشأن إجراء تعديل تحريري على الفقرة 

من الالئحة العامة للمنظمة في النسخة  23من المادة 
 02)الفقرة  األسبانية لمواءمتها مع اللغات األخرى

 ()ج(

X   من النصوص األساسية، المقرر  3102عام  ستتضمن نسخة

، التعديل 3102نشرها على اإلنترنت بحلول نهاية عام 

 التحريري المقترح. 

 مسائل الحوكمة

  ةستعرا  المستقل إللحاحات الحوكمالا

------- 

 Louis Gagnon :المسؤول عن إعداد التقرير
تقييم )من  3أقّر المجلس التعديالت على التوصية  -3

 (30)الفقرة  (الحوكمةإصالحات 
X   ك وإحالته إلى وفقا لذل تقييم إصالحات الحوكمة تم تعديل جدول

   (.C 2015/26 Rev.1)المؤتمر في دورته التاسعة والثالثين 

 1322-1325برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات للفترة 
---------- 
 Louis Gagnon المسؤول عن إعداد التقرير:

على أخذ العلم بتعليقات ومالحظات  اتفق المجلس -2
األعضاء وعرضها على االجتماعات غير الرسمية 
لرؤساء ونواب رؤساء المجموعات اإلقليمية التي 

 3102ورة المجلس في يونيو/حزيران ستُعقد قبل د
 (21)الفقرة 

X   خالل االجتماعات  همومالحظات األعضاء تعليقات تم مناقشة
 رؤساء المجموعات اإلقليمية ونوابؤساء لرغير الرسمية 

  . 3102مايو/أيار  33أبريل/نيسان و 32يومي 

 تقرير عن حالة المقاومة لمضادات الميكروبات 
-------- 

 Ren Wang المسؤول عن إعداد التقرير:
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حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الحادية 

 (1325مارس/آذار  12-10)والخمسين بعد المائة 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

ل
ُكم
ست
ا

 

ر  
جا

أ  
بد
 ي
لم عد
ب

 

إلى الرئيس المستقل للمجلس أن المجلس )...( طلب  -6
يوزع على جميع األعضاء نسخة منقحة لمشروع 

تتضمن  C 2015/28قرار المؤتمر الوارد في الوثيقة 
التعديالت المقترحة، مع استخدام طريقة إظهار 
التعديالت، واآلراء التي عبّر عنها أعضاء المجلس 
الستعراضها ووضع اللمسات األخيرة عليها حسب 

خالل اجتماع غير رسمي للرؤساء ونواب  االقتضاء
الرؤساء يدعو إلى عقده الرئيس المستقل للمجلس 
بمشاركة ممثلين عن المجموعات اإلقليمية، وذلك قبل 
عرضها على الدورة التاسعة والثالثين لمؤتمر الفاو 

 ()د( 22)الفقرة  بغرض اعتمادها

X    3/3112اعتمد قرار المؤتمر . 

 

 
مسين القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الخحالة تنفيذ 

 بعد المائة
(1325 ديسمبر/كانون األول 2-5)  

  حالة التنفيذ
 التعليقات

ل
ُكم
ست
ا

 

ر  
جا

أ  
بد
 ي
لم عد
ب

 
 مسائل البرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية 

نوفمبر/تشرين  5االجتماع المشترك بين الدورة السادسة عشرة بعد المائة للجنة البرنامج والسادسة والخمسين بعد المائة للجنة المالية ) تقرير
 ( 1324الثاني 

-------- 
 Rakesh Muthoo المسؤول عن إعداد التقرير:

المنظمة إلى االستمرار في بذل )...(  دعا المجلس -0
الشراكات مع الجهات الفاعلة من غير الجهود لبناء 

الدول على جميع المستويات، مؤكداً مجدداً على طلب 

X    تانالوثيقُعرضت JM 2015.2/2 و JM 2015.2/3 على االجتماع
 . (3102CL 135/8الوثيقة )  نوفمبر/تشرين الثاني المشترك في
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مسين القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الخحالة تنفيذ 

 بعد المائة
(1325 ديسمبر/كانون األول 2-5)  

  حالة التنفيذ
 التعليقات

ل
ُكم
ست
ا

 

ر  
جا

أ  
بد
 ي
لم عد
ب

 

االجتماع المشترك رفع تقارير مرحلية محددة بشأن 
ية ستراتيجيالكل من االستراتيجيتين في المستقبل ]ا

تلك الخاصة منظمات المجتمع المدني والخاصة ب
 )أ((02القطاع الخاص[ )ب

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 (1324أكتوبر/تشرين األول  22-20تقرير الدورة الحادية واألربعين بعد المائة للجنة األمن الغذائي العالمي )
-------- 

 Deborah Fulton عن إعداد التقرير:المسؤول 
عرض وثيقة نهائية عن خطة عمل للتصدي النعدام  -3

األمن الغذائي في األزمات الممتدة على الدورة الثانية 
واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي في 

من أجل إقرارها )الفقرة  3102أكتوبر/تشرين األول 
 )ج((02

X    التابعة  العمل المفتوحة العضويةمجموعة توصلت مفاوضات
إطار العمل بشأن األمن للجنة إلى توافق في اآلراء بخصوص 

مايو/أيار  33في  الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة
وقد أقرت اللجنة إطار العمل خالل دورتها الثانية  3102

 .(3102أكتوبر/تشرين األول  02-03واألربعين )
إعداد اقتراح حول أنشطة لجنة األمن الغذائي العالمي  -2

إلقرارها من قبل  3102-3106المقرر تنفيذها في 
الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي في 

 )د((02)الفقرة  3102أكتوبر/تشرين األول 

X    3106تم بلورة اقتراح بشأن أنشطة اللجنة التي ستنفذ في الفترة-
موعة العمل المفتوحة العضوية وإقراره في من قبل مج 3102

 الدورة الثانية واألربعين للجنة. 

 المسائل الدستورية والقانونية

 (1324أكتوبر/تشرين األول  10-13تقرير الدورة التاسعة والتسعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )
-------- 
 Antonio Tavares :المسؤول عن إعداد التقرير

المستقل للمجلس  للرئيسبناء على التفويض الممنوح  -3
بعقد مشاورات مع المجموعات اإلقليمية بغية التوصل 
إلى اتفاق حول القواعد المقترحة لمشاركة منظمات 

 X   إن المشاورات مع المجموعات اإلقليمية جارية ويتم في الوقت
  الحالي تجميع التعليقات.  
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مسين القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الخحالة تنفيذ 

 بعد المائة
(1325 ديسمبر/كانون األول 2-5)  

  حالة التنفيذ
 التعليقات

ل
ُكم
ست
ا

 

ر  
جا

أ  
بد
 ي
لم عد
ب

 

المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص في اجتماعات 
المنظمة، تستعرض لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

ها بعد توصل األعضاء إلى اتفاق االقتراح وتُنجز عمل
 )ج((30في ما بينهم )الفقرة 

 

 
 


