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 ؛(QR) رمز االستجابة السريعة ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام
 .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

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

  

A 

 المجلس

 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 للمجلس المائة بعد والخمسين الرابعة الدورة عن الصادرة القرارات تنفيذ حالة

 (2016 حزيران/يونيو 3 - أيار/مايو 30)

 ضميمة
 
أقّر جملس منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( يف دورته الرابعة واخلمسنينينينينينينيمل بعد املائة مإتشنينينينينينينياف مكت  إقليمي  رعي  -1

ل أ  يكو  مقرّه يف أحد البلدا  الناطقة باللية الفرتسنينينينينينينينينييةر على أ   دد املدير العام مقرّه  منفصنينينينينينينينينيل لير  أ ريقيا وييفونينينينينينينينينيّ
 .م ةبالتشاور مع البلدا  املعنيّ 

 
 ر قامت األماتة باالتصنينينينينينينينياا دمثلي الدوا األعونينينينينينينينياف من غر  أ ريقيا وعددها2016هر أغسنينينينينينينيني س    ويف شنينينينينينينيني -2

طالعهم على تلقي اقرتاحمل مؤكدين السنينينينينيتونينينينينيا ة املكت  املذكور من كل من كوت ديفوار والسنينينينينينياا ولل ل  دولة إل 15
و. ويف ما يلي قرتا  إضنينيايف واحد من بوركينا  اسنينيإليهم إبالغ أماتة املنظمة أيونينياع عن رغبتهم يف التقدم باقرتا .  وقد ورد ا

 ملخص عن االقرتاحات الثالثة الواردة.
 
ملباشنينينينينينينيرة ب  راف مع ال ل  إليها ا موعة اإلقليمية أل ريقيا يف رومارسنينينينينينينيلت االقرتاحات الثالثة إىل رئيسنينينينينينينية اجوقد أي  -3

كتوبر تشرين األوا وصية إىل املدير العام يف هناية أعملية تشاور بمل األعواف يف جمموعة أ ريقيا ميكن أ  تفوي إىل ر ع ت
 للبّت  يها. 2016

 
 ورّحبت جمموعة أ ريقيا بالفرصنينينينينينينية املتاحة لتقدا إسنينينينينينينيهامات وأقّرت دزايا االقرتاحات الثالثة مع تسنينينينينينينيلي  الونينينينينينينيوف -4

عة أ ريقيا مل تتقدم و منتج.  غري أّ  جمم  رعي على أّ  كالع منها تتوا ر  يه الظروف املناسنينينينينينينينيبة السنينينينينينينينيتونينينينينينينينيا ة مكت  إقليمي
 باقرتا  موّحد وت ّلعت إىل القرار الذي سيصدر عن املدير العام. 

 
وسنينينينييعمد املدير العام اىل  إىل  ليل االقرتاحات الثالثة مع إيالف عناية خاصنينينينية ملزايا كل اقرتا  من حيه ارتباطه  -5

  .  2017در القرار يف م لع سنة ومن املتوقع أ  يص ت  اإلقليمي الفرعي لير  أ ريقيادت لبات املك
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 وركينا فاسوب

 برتامج اتظرماليمل دوالر أمريكي يف السنةر  3إجيار املبىنر بتمويل من حسا  أماتة قدره  املباين
 الشراكة.

املنينينينينينينينينينينينيعنينينينينينينينينينينينيدات واألثنينينينينينينينينينينينيا  
 واخلدمات

 برتامج الشراكة اتظر

 عدد من اخلرباف الفنيمل الشبا   املوظفو  احلكوميو 

املسنينينينينينياقة النقدية السنينينينينينينوية 
 لتشييل املكت  

 برتامج الشراكة اتظر

ماليمل دوالر أمريكي يف السنينينينينينينينة )من دو  مدة دمنية غددة( يي ي  3حسنينينينينينينيا  أماتة قدره  برتامج الشراكة
 أيواع تكاليف إجيار املكت  واملساقة يف التكاليف التشييلية له 

 أكرار غاتا -1 الرحالت اجلوية 

 أبيد ا ر كوت ديفوار -2

 باماكور مايل -3

 كوتوتور بنن -4

 داكارر السنياا -5

 لومير توغو -6

 تيامىر النيجر -7

و ود منظمنينينينينينينيات دولينينينينينينينية 
 على صلة باملنظمة  

 اال اد االقتصادي والنقدي لير  أ ريقيا؛

 سل ات لبتاكو غورما؛ 

 اللجننينية النينيدائمنينية املشنينينينينينينينينينينينينينيرتكنينية بمل النينيدوا املعنينينية دكنينيا  نينية اجلفنينياف يف من قنينية السنينينينينينينينينينينينينينينياحنينيل؛

 شبكة منظمات املزارعمل الريفيمل واملنتجمل الزراعيمل يف غر  أ ريقيا
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 كوت ديفوار

 دا جمموعه رطابقا  ضنينينينينينينينينينينينينينيمن مباين مصنينينينينينينينينينينينينينيرف التنمية األ ريقي -1خيارا  قا: اخليار  املباين
توسنينينينينينييع مسنينينينينينياحة الفيال ال  تشنينينينينينييلها  -2قاعات ا تماع كربى؛ أو اخليار  3مكتباع و 43

 املنظمة حالياع. 

 سيتم جتهيز املكت  دا يلزم من أثا  ومعدات للمعلومات واالتصاالت املعدات واألثا  واخلدمات

   املوظفو  احلكوميو 

املسنينينينينينينينينينينينينينياقة النقدية السنينينينينينينينينينينينينينينوية 
 لتشييل املكت 

 دوالر أمريكي 300 000

 2016مليو  دوالر أمريكي على مخس سنوات؛ مت إبرام االتفاق يف أبريل تيسا   20 برتامج الشراكة

 أكرار غاتا -1 الرحالت اجلوية

 باماكور مايل -2

 كوتاكرير غينيا -3

 كوتوتور بنن -4

 داكارر السنياا -5

  ريتاو ر سرياليو  -6

 لومير توغو -7

 ايموترو يار ليرب  -8

 النيجرتيامىر  -9

 واغادوغور بوركينا  اسو -10

و ود منظمنينينينينيات دولينينينينينية على 
 صلة باملنظمة 

 مصرف التنمية األ ريقي؛
 املركز األ ريقي لألرّد؛

 املركز األ ريقي للبذور؛
 املكت  اإلقليمي الفرعي لير  أ ريقيا  -برتامج األمم املت دة للبيئة 

 
  



4 CL 155/LIM/3 Add.1 

 السنغال

 من طبقتمل أو ثال  طبقات يف وس  داكار. واالتتقاا بعديف مرحلة أوىلر مبىن مؤلف  املباين
بونينيع سنينينوات من اىل  إىل مبىن  ديد خاأل باألمم املت دة يف املدينة الدبلوماسنينيية )قيد 

 اإلتشاف( خارج داكار وعلى مقربة من امل ار اجلديد )قيد اإلتشاف(.

   املعدات واألثا  واخلدمات

سنينينينينينينينينيتو ّر ودارة اخلدمة املدتية والعمل موظفي الدعم. وسنينينينينينينينينيتو ّر الودارات املختصنينينينينينينينينية اخلرباف  املوظفو  احلكوميو 
 خرباف(. 8الفنيمل )ما ال يقّل عن 

املسنينينينينينينينينينينينينينياقة النقدية السنينينينينينينينينينينينينينينوية 
 لتشييل املكت 

  

مليار  رتك من  رتكات اجلماعة اإلمنائية األ ريقية ملدة مخس سنينينينينينينينينينينواتر  20اقرتا  تقدا  برتامج الشراكة
 مليو  دوالر أمريكي 33ي ما يعادا أ

  أبيد ا ر كوت ديفوار -1 الرحالت اجلوية

  أكرار غاتا -2

  باماكور مايل -3

  باجنوار غامبيا -4

  بيساو -بيساور غينيا  -5

  كوتاكرير غينيا -6

  اسور بوركينا واغادوغو -7

 برايار كابو  ريدي -8

و ود منظمنينينينينيات دولينينينينينية على 
 صلة باملنظمة 

 املكت  اإلقليمي أل ريقيا اليربية والوس ى؛ -هيئة األمم املت دة للمرأة 
 املكت  اإلقليمي أل ريقيا اليربية والوس ى؛ -صندوق األمم املت دة لل فولة 

 املكت  اإلقليمي؛ -برتامج األغذية العاملي 
 املكت  اإلقليمي أل ريقيا اليربية والوس ى؛ -مكت  تنسيق الشؤو  اإلتساتية 

لتابع ملنظمة العمل ا ةاليربيّ الفريق املعين بالعمل الالئق أل ريقيا  -منظمة العمل الدولية 
الدولية واملكت  الق ري ملنظمة العمل الدولية للسنينينينياا وبنن وبوركينا  اسنينينيو وكابو  ريدي 

 نيا وغينيا بيساو ومايل وموريتاتيا والنيجر وتوغو؛وكوت ديفوار وغي
 أل ريقيا اليربية والوس ى  -الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

 
 
 


