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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) 

 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

A 

 

 اجمللس

 بعد املائة اخلمسونو الرابعةالدورة 

 2015حزيران /يونيو 3 -أيار/مايو 30، روما

 واخلمسني بعد املائة الثالثةحالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته 

 

 موجز
 

 اخلمسرررع بعرررد املائررررة  و الثالثرررة دورترررر  الترررالي القرررررارات الرررل ايفرررذها ا لررر         اجلررردو  عرررر   ي

( الفقرة )الفقرات( ذات الصرلة  1) :إىلة تضمن إشاري( و2015 ديسمرب/كانون األو  4 -تشرين الثاني/نوفمرب 30)روما، 

 من هذه القرارات. قرار حالة تنفيذ كل و( 2) ؛قوسع معقوفعبع من تقرير ا ل  والتقرير/الوثيقة األساسية 

 اجمللسجانب من  ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
 

 باملعلومات الواردة   هذه الوثيقة. ًاخذ علمن يأإّن ا ل  مدعو إىل أ

 
 ميكن توجي  أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 

 Louis Gagnon السيد

 وشؤون املراسم مدير شعبة املؤمتر وا ل 

 53098 06570 39+: اهلاتف
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حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة 

 (2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني 30)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

اٍر
ج

عد 
 ب

دأ
يب

مل 
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

------ 

 Boyd Haight: التقريرإعداد املسؤول عن 

مواصلة إعارة االنتباه إىل مسرألة تعمريم املسراواة برع      تطلع إىل )...( ا ل  إن -1

اجلنسع   مجيع أنشطة الفاو، وإىل تنفيذ سياسة املنظمة اخلاصة باملساواة برع  

اجلنسع، مبا   ذلك مراعاة خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحردة بشرأن   

التقارير بهذا الشأن من خرال   املساواة بع اجلنسع ومتكع املرأة إىل جانب رفع 

-2014آليات املساءلة املوجودة   املنظمة، ال سيما تقرير تنفيرذ الرربامل للفر ة    

، واستعرا  منتصف املدة   مرار//آذار  2016الذي سيصدر   مايو/أّيار  2015

، واالستعرا  الشامل الذي جيري كل أربرع سرنوات للسياسرات ب رر      2017

 ((و) 7)الفقرة ؛ 2017ر   دورت  األربعع   عام دراستها من قبل املؤمت

 

 X   الربامل االس اتيجية   إيالء االنتباه إىل مسألة تعميم املساواة بع اجلنسع    ادةقاستمر

-2014. وُقدم تقرير تنفيذ الرربامل  2017-2016خطط عمل الربامل االس اتيجية للف ة 

 –/أيررار ، وإىل ا لرر    مايو2016 /أيررارمايو  جلررنل الربنررامل واملاليررة  إىل  2015

حسرب  وجرودة   املنظمرة   ساءلة املاملالتقارير من خال  آليات ويستمر رفع . /حزيرانيونيو

 توجيهات ا ل .

إيالء العناية الواجبة للمواضيع الشراملة، مبرا    شدد على أهميةإن ا ل  )...(  -2

إىل اإلبرال    وتطلع  ذلك املساواة بع اجلنسع والت ذية وت ّير املناخ واحلوكمة، 

بشكل منتظم ومنهجي عن تنفيذ هذه األولويات   تقرير استعرا  منتصف املردة  

   )ح(( 7)الفقرة وتقرير تنفيذ الربامل 

 X   الربامل االس اتيجية املواضيع الشراملة لعردة قطاعرات   خطرط عمرل الرربامل        ادةقأدرج

املعلومرات املقدمرة إىل جلرنل الربنرامل      ةتاحيتم إ. وس2017-2016االس اتيجية للف ة 

سرتعرا   يرد مرن املعلومرات لتقريرر ا    ، واملز2015-2014تقرير تنفيرذ الرربامل     واملالية 

 مع توجيهات ا ل . متاشيًا 2017 عام منتصف املدة   ربيع

http://www.fao.org/pir/pir/ar/
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حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة 

 (2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني 30)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

اٍر
ج

عد 
 ب

دأ
يب

مل 
 

، إىل 2017،   دورترر  املزمررع عقرردها   مررار//آذار  تطلررعإن ا لرر  )...(  -3

استعرا  تأثري ال تيبات اإلدارية والتعديالت   هيكل املقر الرئيسي على تنفيرذ  

، فضراًل عرن تأثريهرا علرى اإلدارات     2017-2016برنامل العمل وامليزانية للف ة 

 ؛2016الفنيررررة؛ وذلررررك   سررررياق اسررررتعرا  منتصررررف املرررردة لعررررام     

 )لر(( 7)الفقرة 

 

  X  2017  أوائل عام  2016استعرا  منتصف املدة لعام تقرير سيتم إعداد. 

أمانة الفاو على إجراء تقيريم مسرتقّل للقردرات الفنيرة        حّثإن ا ل  )...(  -4

املنظمة، سواء   املقر الرئيسي أو   املكاتب امليدانية، لعرض  على مؤمتر املنظمة 

 )م(( 7)الفقرة ؛ 2017  عام 

 

  X  2016سيبدأ التقييم   الربع الثالث من عام. 

اإلجرراءات الالممرة ملعاجلرة معرّد      ىل أمانة الفاو ايفاذ إ طلبإن ا ل  )...(  -5

الوظائف الشاغرة املرتفع، وأشار إىل إن  سيتم تزويد جلنة املالية برخخر املعلومرات   

عن عملية يفطيط العمل، مبا   ذلك حتليل املهرارات وإدارة الوظرائف الشراغرة    

 )/(( 7)الفقرة  لتنفيذ برنامل العمل على حنو أمثل؛

 

 

 

 

 

X      انظرر الوثيقرةFC 161/8     4/154"إدارة املروارد البشررية" والوثيقرةCL     تقريرر الردورة"

 للجنة املالية". بعد املائة احلادية والستع

FC%20161/8
http://www.fao.org/3/a-mq071e.pdf
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حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة 

 (2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني 30)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

اٍر
ج

عد 
 ب

دأ
يب

مل 
 

 تقرير الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 (2015نوفمرب/تشرين الثاني  2-6)

------ 

 Rakesh Muthoo املسؤول عن إعداد التقرير:

برالتقييم بشرأن مسرراهمة الفراو   ملرا  املعرار  عررن       رّحرب إن ا لر  )...(   -6

إىل اسررتعرا  التقرردم ايفرررم   وتطّلررع األغذيررة والزراعررة وبرررد اإلدارة عليرر ، 

خير    اإلجراءات املتخرذة ملعاجلرة توصريات التقيريم ونتائجر ، ال سريما   مرا       

 توسررريع نطررراق املنتجرررات املعرفيرررة ونشررررها   مجيرررع ل رررات املنظمرررة؛     

 )أ(( 12)الفقرة 

 

 X  يعرر  آخرر   تقريرر متابعرة    رفرع مع سياسة الفاو املتعلقة بعمليات التقييم، سريتم   متاشيًا

 اجلنة الربنامل   دورتهر  ت املنصوص عليها   رد اإلدارة إىلعلومات عن تنفيذ اإلجراءاامل

 .2017 /تشرين الثانينوفمرب  

توصريات اللجنرة بشرأن وضرع      ن يسرتعر    دورة قادمرة  أا لر  إىل   تطلعو -7

اسرر اتيجية لعمررل الفرراو   ملررا  ت ّيررر املنرراخ إىل جانررب التقررّدم ايفرررم      

ملعاجلررة التوصرريات الررواردة   التقيرريم،   إحرردى دوراترر   اإلجررراءات املتخررذة 

 )ج(( 12)الفقرة املقبلة؛

 

 X  خارطررة طريررق ،  دورتهررا التاسررعة عشرررة بعررد املائررة  ،عرضررع علررى جلنررة الربنررامل 

(4/119PC       سرتقدم أيضرا إىل اللجران الفنيرة للمنظمرة   دوراتهر )    ا املعقرودة خرال  عرام

، 2016. وستقدم االس اتيجية نفسها إىل جلنة الربنرامل   نوفمرب/تشررين الثراني    2016

 .2016وإىل ا ل    دورت  املعقودة   ديسمرب/كانون األو  

أخذ علمًا بالتقدم ايفررم واارطرة الطريرق املق حرة إلجرراء      إن ا ل  )...(  -8

إىل احلصو  على آراء جلنة الربنامل بشأن  وتطّلعالتقييم املستقل لوظيفة التقييم، 

التقريررر النهررائي خررال  الرردورة اخلامسررة واخلمسررع بعررد املائررة للمجلرر        

  )د(( 12)الفقرة  ؛2016ديسمرب/كانون األو  

 X             وسيقدم تقرير التقيريم املسرتقل لوظيفرة التقيريم إىل جلنرة الربنرامل   دورتهرا املعقرودة

 .2016نوفمرب/تشرين الثاني 

http://www.fao.org/3/a-mp780a.pdf
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حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة 

 (2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني 30)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

اٍر
ج

عد 
 ب

دأ
يب

مل 
 

 االستعراض املستقّل لشبكة املكاتب امليدانية

------- 

 Daniel Gustafson: املسؤول عن إعداد التقرير

إحالة الوثيقة إىل املؤمترات اإلقليمية الستعراضها   عرام   طلب ا ل  )...( إن -9

 ((هر) 16)الفقرة  ؛2016

 

X    النتررائل  ومناقشررتها. وترررد  الوثيقررة إىل مجيررع املررؤمترات اإلقليميررة اخلمسررة  مت تقررديم

 (CL 154/6والتوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية   وثيقة ا ل  )

على إعادة النظر   ت طية املكاترب امليدانيرة للمنظمرة خرال       وافقإن ا ل  )...(  -10

 )و(( 16)الفقرة  2016دورت  القادمة   يونيو/حزيران 

 

X    ل  النظر   الوثيقة وسيعيد اCL 154/6  الثالثرة  تفرق علير    دورتر     مرا ا حنو على

 (.CL 154/1على جدو  األعما  املؤقع ) 8البند باعتبارها ، واخلمسع بعد املائة

 املسائل املتعلقة باحلوكمة

 2019-2016برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

------- 

 Louis Gagnon :املسؤول عن إعداد التقرير

ا ل  على أن ُيضا  إىل برنرامل العمرل املتعردد السرنوات قسرم خراص        واتفق -11

باملسائل العالقة واالس اتيجية الل حتتاج إىل متابعة مع الوقع، كما وافق علرى  

حتسرع شركل الوثيقرة مرن خرال  جعرل القسرم اخلراص بالنترائل أكثرر تركيرزًا            

 (23)الفقرة  وحتديدًا

X     االجتمرراع غررري  2019-2016د السررنوات للفر ة  نروق  برنررامل عمررل ا لر  املتعررد  

الرمسي للرئي  املستقل للمجل  مع رؤساء ونواب رؤساء ا موعات اإلقليميرة   ينراير/   

، ومت الحقا تعميم الوثيقة على مجيرع ا موعرات ل رر  احلصرو      2016كانون الثاني 

ذلرك مناسربا،    اعتررب  ذا، إجيرري أن على إسهاماتها، مبا يؤكد قرار ا لر  القاضري بر   

 ة، على أن  يتم تعقبها مع مرور الوقع.إدراج قسم عن القضايا العالقة واالس اتيجي
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حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة 

 (2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني 30)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

اٍر
ج

عد 
 ب

دأ
يب

مل 
 

  ما بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا التعاون يف

---------- 

 Mario Lubetkin املسؤول عن إعداد التقرير:

ا لرر  املنظمررة علررى االنضررمام إىل الصررندوق الرردولي للتنميررة الزراعيررة  شررجع -12

وبرنامل األغذية العاملي من أجل إعداد وثيقة مش كة تعرر  عناصرر التعراون      

املستقبل بع الوكاالت الل تتخذ من روما مقرًا هلا، على أن يتم استعراضها مرن  

 (40لفقرة )ا 2016ِقبل األجهزة الرئاسية املعنية   عام 

 

 X   للمجل  املعقرودة    بعد املائة سيتم استعرا  هذا البند خال  الدورة اخلامسة واخلمسع

 .2016ديسمرب/كانون األو  

  مسائل الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2017-2016)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  

-------- 

 Boyd Haight املسؤول عن إعداد التقرير:

برنامل العمل املق ح وأشار إىل أن األمانة ستوّفر املزيد مرن   دعم ا ل  )...( إن -13

التوضيحات ليبحث فيها األعضاء، مبا   ذلك املزيد مرن املعلومرات عرن كيفيرة     

إبرام مسألة املساواة بع اجلنسع   برنامل العمرل وامليزانيرة باعتبارهرا موضروعًا     

 )ب(( 7)الفقرة  شاماًل؛

 

 

 X  املعقرررود تقرررديم املعلومرررات خرررال  االجتمررراع غرررري الرمسررري للجنرررة الربنرررامل    مت  

 2015-2014تقريرررررر تنفيرررررذ الرررررربامل  ، وإدراجهرررررا   2016مرررررار//آذار  16

جلرنل الربنرامل واملاليرة    بع بل االجتماع املش ك للنظر فيها من ِق (C 2017/8 الوثيقة)

  .2016 /أيارمايو  

http://www.fao.org/pir/pir/ar/
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حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة 

 (2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني 30)

  حالة التنفيذ

 التعليقات

مل
ُتك

اس
 

اٍر
ج

عد 
 ب

دأ
يب

مل 
 

 مسائل الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

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

-------- 

 Rakesh Muthoo املسؤول عن إعداد التقرير:

دعا املنظمة إىل االستمرار   بذ  اجلهود لبناء الشراكات  إن ا ل  )...( -14

مع اجلهات الفاعلة من غري الدو  على مجيع املستويات، مؤكدًا ملددًا 

على طلب االجتماع املش ك رفع تقارير مرحلية حمددة بشأن كل من 

  )أ(( 15)الفقرة  االس اتيجيتع   املستقبل؛

 X  املالية والربنامل.      االجتماع املش ك بع جلنلسُيرَفع تقرير مرحلي سنوي إىل 

 املسائل الدستورية والقانونية

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

-------- 

 Antonio Tavares املسؤول عن إعداد التقرير:

على التفويض املمنوح للرئي  املستقل للمجل  بعقد مشاورات مع  بناًء -15

ا موعات اإلقليمية ب ية التوصل إىل اتفاق حو  القواعد املق حة ملشاركة 

منظمات ا تمع املدني وممثلي القطاع اخلاص   اجتماعات املنظمة، 

ها بعد تستعر  جلنة الشؤون الدستورية والقانونية االق اح وُتنجز عمل

  )ج((21توصل األعضاء إىل اتفاق   ما بينهم )الفقرة 

X    خال  دورتر  الرابعرة واخلمسرع بعرد     إىل ا ل   الرئي  املستقل للمجل  تقريرًاسريفع

   نتائل املشاورات غري الرمسية مع ا موعات اإلقليمية.املائة بشأن 

 


