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CL 160/LIM/3

A

المجلس
الدورة الستون بعد المائة
روما 7-3 ،ديسمبر/كانون األول

2018

حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة والخمسين بعد المائة
( 8-4يونيو/حزيران )2018
موجز

يعرض اجلدول التايل القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته التاسع عععة وا مسع ععا بعد املائة ( 8-4يونيو/حزيران
 )2018وتتض ع ع ع ععمن إش ع ع ع ععارة إىل )1( :الفقرة (الفقرات) ذات الص ع ع ع ععلة من تقرير اجمللس؛ ( )2وحالة تنفيذ كل قرار من
هذه القرارات.

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
إن اجمللس مدعو إىل األخذ ً

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد

Louis Gagnon

مدير
شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم
اهلاتف+39 06570 53098 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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استُكمل

جار

لم يبدأ بعد

حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة والخمسين
بعد المائة ( 8-4يونيو/حزيران )2018

حالة التنفيذ

التعليقات

برنامج العمل والميزانية
تقرير تنفيذ البرامج للفترة
-------

المسؤول عن إعداد التقرير:

 -1إن اجمللس ( )...ش ع ع ع ع ع ععجع مواص ع ع ع ع ع ععلة التقدم يف جلقيق التمثيل اجل رايف
العادل للموظفا ،واملسع ععاواة با اجلنسع ععا يف املناصع ععا الفنية والعليا،
وطلا إىل األمانة توفري معلومات أكثر تفصيالً عن هاتا املس ع ع ع ع ععألتا
إىل األعضاء (الفقرة (6و))

X

 -2إن اجمللس ( )...طلا احلصول على تقرير مرحلي سنوي بشأن متويل
الصندوق ا اص وأنشطته (الفقرة ( 6ح))
 -3وصعادق اجمللس على تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2017-2016وأوصى
بعرضه على املؤمتر يف يونيو/حزيران  2019للموافقة عليه (الفقرة )7

X

X

2017-2016

Beth Crawford

عرضت املعلومات ذات الصلة على جلنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاين
(الوثعائق  FC 173/8و FC 173/10و )FC 173/10 Add.1وعلى اجمللس يف
دورته الستا بعد املائة (الوثيقة .)CL 160/4 Add.1
2018

سيعرض التقرير املرحلي على جلنة املالية يف مارس/آذار .2019
ستعرض الوثيقة على املؤمتر يف يونيو/حزيران  2019للموافقة عليها.
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استُكمل

جار

لم يبدأ بعد

حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة والخمسين
بعد المائة ( 8-4يونيو/حزيران )2018

حالة التنفيذ

التعليقات

المؤتمرات اإلقليمية

المسؤولة عن إعداد

 -4وأخذ اجمللس علماً كذلك باالقرتاح الذي رفعته شععيلي بتخصععية سععنة
دولية للفاكهة وا ض ع ع ععار ،قس ع ع ععا ما أقرته الدورة ا امس ع ع ععة والثالثون
للمؤمتر اإلقليمي ألمريك ع ععا الالتيني ع ععة والب،ر الك ع ععاري  ،فضع ع ع ع ع ع عالً عن
املعلومععات اليت قععدمتهععا إس ع ع ع ع ع ععتونيععا إىل الععدورة احلععاديععة والثالثا للمؤمتر
اإلقليمي ألوروبا بشع ع ع ععأن إقامة سع ع ع ععنة دولية للجاودار ،وتطلع إىل تلقي
مزيد من املعلومات يف هذا الصدد (الفقرة .)9

X

------التقريرCristina Amaral :

عرضع ع ععت وثيقتان للمعلومات بشع ع ععأن مشع ع ععروعي املقرتحا ،جنباً إىل جنا مع
مشروعي القرارين ،على اجمللس يف دورته الستا بعد املائة للنظر فيهما.

تقارير لجان المجلس
تقرير االجتماع المشترك بين الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج والدورة السبعين بعد المائة للجنة المالية (مايو/أيار )2018
-------

المسؤول عن إعداد التقرير:

 -5إن اجمللس ( )...اقرتح عقد حدث رفيع املس ع ع ع ععتوى خالل يوم األغذية
العععاملي ،وأحععام علمعاً بععاملععذكرة املفععاهيميععة (الوثيقععة )CL 159/INF/7
اليت تورد معلومات مفص ع ع ع ع ع علة عن هذا احلدث ،وتطلع إىل مناقش ع ع ع ع ععتها
(الفقرة )11

X

Rakesh Muthoo

 16أكتوبر/تشرين األول  - 2018يوم األغذية العاملي.
 20سبتمرب/أيلول  - 2018حلقة دراسية غري رمسية للممثلا الدائما بشأن
األعمال الت،ضريية لل،دث الرفيع املستوى.
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استُكمل

جار

لم يبدأ بعد

حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة والخمسين
بعد المائة
( 8-4يونيو/حزيران )2018

حالة التنفيذ

التعليقات

تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج ( 25-21مايو/أيار )2018

المسؤول عن إعداد
 -6إن اجمللس ( )...رح عا مبوافقععة اإلدارة على يريععا أطر برطععة قطريععة
مشرتكة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والربنامج العاملي لألغذية،
وطلا إحاطته مبسع ع ع ع ععتجدات التقدم ا رمل لالجتماع املقبل غري الرمسي
املش ععرت با أعض ععاء املنظمة واجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي
واجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية (الفقرة ( 12مل))
 -7إن اجمللس ( )...حض املنظمة على املش ععاركة بص ععورة ناش ععطة يف تنفيذ
إصالح منظومة األمم املت،دة اإلمنائية ،بناء على توجيهات القرار رقم
 279/72الص ع ع ع ع ععادر عن اجلمعية العامة لألمم املت،دة ،وش ع ع ع ع ععجع على
تقدمي الت،ديثات الدورية (الفقرة ( 12م)).

------التقريرAgustin Zimmermann :
X

X

ستناقش هذه املسألة يف اجتماعات قادمة للجماعة االستشارية الكربى.

عرضت املعلومات ذات الصلة على االجتماع املشرت با جلنة الربنامج وجلنة
املالية يف نوفمرب /تشرين الثاين ( 2018الوثيقة  .)JM 2018.2/3ونوقشت يف
االجتماع غري الرمسي املشرت ملديري الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مع
أعضاء طلس منظمة األغذية والزراعة واجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية
الزراعية واجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف  14سبتمرب/أيلول .2018
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استُكمل

جار

لم يبدأ بعد

حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة والخمسين
بعد المائة
( 8-4يونيو/حزيران )2018

حالة التنفيذ

التعليقات

تقريرا الدورتين السبعين بعد المائة ( 25-21مايو/أيار  )2018والحادية والسبعين بعد المائة ( 31-29مايو/أيار  )2018للجنة المالية
-------

المسؤول عن إعداد التقرير:

 -8إن اجمللس (…) طلععا من األمععانععة تقععدمي تقرير مرحلي إىل الععدورة
املقبلععة للمجلس بش ع ع ع ع ع ع ععأن اجلهود اجلععاريععة لت،س ع ع ع ع ع ععا التومليع اجل رايف
لالستشاريا (الفقرة ( 13ح)).

X

 -9إن اجمللس ( )...طل ععا من امل ععدير الع ععام أن يعرض على اجمللس يف
دورته القادمة خطة عمل مفص ع ع ع ع ع ععلة عن جلقيق التومليع اجل رايف العادل
والتواملن با اجلنسا يف ما يتعلق مبوظفي املنظمة (الفقرة .)14

X

David McSherry

عععرض العتعقعريععر ععلععى جلعن ع ع عة امل ع ع ععالعي ع ع ععة يف نععوفعمععرب /تش ع ع ع ع ع ع عريععن العث ع ع ععاين

2018

(الوثيقة .)FC 173/9

عععرض ذل ع ع ععك ععلععى جلعن ع ع عة امل ع ع ععالعي ع ع ععة يف نععوفعمععرب /تش ع ع ع ع ع ع عريععن العث ع ع ععاين
(الععوثعي عقع ع ععة  )FC 173/10وع علععى اجمل علععس يف دورت ع ع ععه الس ع ع ع ع ع ع عتععا ب عع ع ع ععد امل ع ع ععائ ع ع ععة
(الوثيقة .)CL 160/4 Add.1
2018

7

CL 160/LIM/3

استُكمل

العمل جار

لم يبدأ بعد

حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة والخمسين
بعد المائة
( 8-4يونيو/حزيران )2018

حالة التنفيذ

التعليقات

تقريـر الدورة السادسة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( 14-12مارس/آذار )2018
-------

المسؤول عن إعداد التقرير :السيد

 -10إن اجمللس ( )...أخذ علماً مبالحظات األمانة بشأن العملية االنتقالية
با اإلدارة املنتهيععة واليتهععا واإلدارة العتيععدة ،وطلععا إىل األمععانععة إعععداد
وثيقععة اععذا ا ص ع ع ع ع ع ععوص مس ع ع ع ع ع ععبق عاً مبععا يتي اجملععال الكععايف للتش ع ع ع ع ع ع ععاور
(الفقرة ( 16د))
 -11ويف ما خة املش ع ععاورة بش ع ععأن إجراءات االختيار من أجل تعيا أمناء
األجهزة املنشع ع ع ع ععأة مبوجا املادة  14من الدسع ع ع ع ععتور ،ف.ن اجمللس ()...
حض الرئيس املس ععتقل للمجلس على مواص ععلة تلك املش ععاورات اد
التوصل إىل اقرتاح مقبول من جانا األجهزة املنشأة مبوجا املادة 14
من الدسع ع ع ع ععتور ،مع األخذ باالقرتاحات اليت أبد ا خالل املشع ع ع ع ععاورات
(الفقرة (23ب))

X

Antonio Tavares

عرض ع ععت وثيقة اذا الش ع ععأن على جلنة الش ع ععؤون الدس ع ععتورية والقانونية يف دور ا
السابعة بعد املائة يف أكتوبر/تشرين األول .2018

اس ععتعرض ععت جلنة الش ععؤون الدس ععتورية والقانونية هذه املس ععألة يف دور ا الس ععابعة
بعد املائة املعقودة يف أكتوبر/تش ع ع عرين األول  .2018وس ع ععريفع الرئيس املس ع ععتقل
للمجلس تقر ًيرا بشأن نتائج املشاورات إىل اجمللس يف دورته الستا بعد املائة.
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استُكمل

العمل جار

لم يبدأ بعد

حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة والخمسين
بعد المائة
( 8-4يونيو/حزيران )2018

حالة التنفيذ

التعليقات

التحرش الجنسي وسوء استغالل السلطة
التحرش و ّ
سياسات وعمليات وإجراءات المنظمة للوقاية من ّ
-------

المسؤول عن إعداد التقرير:

ع،ا بش ع ع ع ععأن رض ع ع ع ععى
 -12إن اجمللس ( )...طلا من املنظمة أن يري مس ع ع ع ع ً
موظفيها والعاملا فيها بصع ععورة مسع ععتقلة ومن دون ذكر اهلوية ،متاشع ععيًا
مع وكععاالت األمم املت،ععدة األخرى مبععا يف ذلععك الصع ع ع ع ع ع عنععدوق الععدويل
للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي (الفقرة (24و))
 -13إن اجمللس ( )...ناشد املنظمة تعزيز خطة عملها وعرضها على الدورة
املقبلة للمجلس يف شع ع ععهر ديسع ع ععمرب/كانون األول  2018والعمل على
رفع تقارير سععنوية اذا الشععأن متاشععيًا مع التزام أما عام األمم املت،دة
بعدم التسام (الفقرة (24ح)).

X

X

Fernando Servan

سيتم يميع نتائج املس عند انتهائه.

االجتماع املش ع ع ع ع ع ععرت با جلنة الربنامج وجلنة املالية يف نوفمرب /تشع ع ع ع ع ع عرين الثاين
( 2018الوثيقع ععة  )CL 160/9وعلى اجمللس يف دورتع ععه الس ع ع ع ع ع ععتا بعع ععد املع ععائع ععة
(الوثيقتان  CL 160/9و.)CL 160/9 Add.1
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استُكمل

لم يبدأ
بعد
العمل جار

حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والخمسين بعد المائة
للمجلس ( 8-4ديسمبر/كانون األول )2017

حالة التنفيذ

التعليقات

تقارير لجان المجلس
تقريرا الدورتين الثانية والعشرين بعد المائة ( 10-6نوفمبر/تشرين الثاني  )2017والثالثة والعشرين بعد المائة ( 21نوفمبر/تشرين الثاني  )2017للجنة البرنامج

المسؤول عن إعداد

------التقريرAgustin Zimmermann :

 -14إن اجمللس ( )...تطلع إىل أن يتلقى ،يف إحدى الدورات املقبلة ،تقرير
متابعة عن التقدم ا رمل يف تنفيذ توص ع ع ع ع ععيات التقييم املس ع ع ع ع ععتقل لوظيفة
التقييم يف املنظمة (الفقرة (11م)).
تقارير الدورات السابعة والستين بعد المائة ( 31-29مايو/أيار  )2017والثامنة والستين بعد المائة ( 3-2نوفمبر/تشرين الثاني  )2017والتاسعة والستين بعد المائة
( 10-6نوفمبر/تشرين الثاني  )2017للجنة المالية
X

المسؤول عن إعداد

 -15إن اجمللس ( )...تطلع إىل انتهع ععاء األمع ععانع ععة من إعع ععداد تقريرهع ععا عن
التوص ع ععيتا العالقتا الواردتا يف تقرير وحدة التفتيش املش ع ععرتكة بعنوان
"منع ال ش والكشععف عن حاالته والتصععدي له يف مؤس عسععات منظومة
األمم املت،دة" ،وأش ع ععار إىل أن جلنة املالية س ع ععتنظر يف هذه املس ع ععألة يف
دور ا اليت ستعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين ( 2018الفقرة ( 12ه)).

X

عرض ذلععك على جلنععة الربنععامج يف دور ععا املنعقععدة يف نوفمرب/تشع ع ع ع ع ع عرين الثععاين
( 2018الوثيقة .)PC 125/4

------التقريرDavid McSherry :

عععرض ذل ع ع ععك ع علععى جل عن ع ع ععة امل ع ع ععال عي ع ع ععة يف نععوف عمععرب/تشع ع ع ع ع ع ع عريععن ال عث ع ع ععاين
(الوثيقة .)FC 173/15

2018
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استُكمل

العمل جار

لم يبدأ بعد

حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والخمسين
بعد المائة للمجلس ( 8-4ديسمبر/كانون األول )2017

حالة التنفيذ

التعليقات

أية مسائل أخرى
تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما

المسؤول عن إعداد

 -16إن اجمللس (…) تطلع إىل احلص ع ع ع ع ع ععول على مزيد من التقارير املرحلية
اليت تتض ع ععمن تقييما جلليليا للمبادرات اجلارية والدروس املس ع ععتخلص ع ععة،
وكذلك اقرتاحات تتعلق با طوات املقبلة (الفقرة ( 16ح)).

------التقريرMario Lubetkin :
X
عرض ذلك

تشرين الثاين

على االجتماع املش ع ع ع ععرت با جلنة الربنامج وجلنة املالية يف نوفمرب/
( 2018الوثيقة .)JM 2018.2/2
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استُكمل

العمل جار

لم يبدأ بعد

حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة والخمسين بعد المائة
للمجلس ( 9-5ديسمبر/كانون األول )2016

حالة التنفيذ

التعليقات

تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للجنة البرنامج ( 20-16مايو/أيار )2016

المسؤول عن إعداد

 -17إن اجمللس ( )...أقر بطلا تقييم عمل املنظمة املتعلق باملس ع ع ع ع ع ععاواة با
اجلنسيا لينظر فيه مؤمتر املنظمة يف عام ( 2019الفقرة ( 15د)).

------التقريرAgustin Zimmermann :
 Xمن املقرر عرض

ذلك على املؤمتر يف دورته احلادية واألربعا يف عام .2019

