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 املؤمتر
 

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 تقييم إصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة

 

 موجز
 

سنيججر  املنر ر تقييةناط لطنرل عةنل      " 2015أنه حبلنو  عنام    من خطة العةل الفورية 74-2اإلجراء  نّص 

اإلصالحات املتصلة باحلوكةة، مبا يشةل دور وعةل املر رات اإلقليةية منع إجنراء اسنتعراس مسنتقل كةسناهةة        

االسنتعراس املسنتقل إلصنالحات احلوكةنة   مظمةنة      إىل التوصيات واملقرتحات النواردة     هذه العةلية". واستجابةط

جملةوعنة عةنل مفتوحنة     انعقند اجتةاعن   1دعا النرئي  املسنتقل للةجلن     ،(C 2015/25ثيقة )الو األغذية والزراعة

  2015فرباير/شنبا    6   ةاإىل حضنوره مجينع األعضناء   عني  دج اللنذان إصنالحات احلوكةنة   تقيني   العضوية معظينة ب 

الستعراس املقرتحات الن  قنّدم ا    2015فرباير/شبا   19القرتاح إجراءات لكل من التوصيات واملقرتحات، وث    

 هذه الوثيقة ثالثة أقسام: . وتتضةنعلي ا واملوافقةاألعضاء   اجتةاع سابق 
 
   املستقل للةجل ؛ من الرئي   يد  (1)

سنتقل إلصنالحات   جدو  باإلجراءات املقرتحة لكنل منن التوصنيات واملقرتحنات النواردة   االسنتعراس امل       (2)

 الذ  أقّرته جمةوعة العةل املفتوحة العضوية السالفة الذكر،  (الفاوذية والزراعة )مظمةة األغاحلوكةة   

 مشروع قرار لرفعه إىل الدورة التاسعة والثالثني للةر ر.  (3)

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 

وإقراره ب دف رفعه إىل املر ر،    الفاو إن اجملل  مدعو إىل استعراس التقيي  املقرتح إلصالحات احلوكةة 

من هذه الوثيقنة، منع األخنذ     الثاني مبا   ذلك اإلجراءات املقرتحة استجابةط للتوصيات واملقرتحات الواردة   القس 

االجتةاع املشرتك للدورة السابعة عشرة بعد املائة للجظة الربننام  والندورة السنابعة وانيةسنني بعند املائنة       دخالت مب

 الصادر عظه.والتوجيه  (2015)مارس/آذار ة اليللجظة امل
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر
 

 :هوإقرارما يلي واستعراس  ،إن املر ر مدعو إىل تقيي  إصالحات احلوكةة   الفاو 
 
األخنذ  منن هنذه الوثيقنة منع      الثناني  للتوصيات واملقرتحات الواردة   القسن   اإلجراءات املقرتحة استجابةط  (1)

 الصادر عظ ا؛والتوجيه  (2015دخالت الدورة احلادية وانيةسني بعد املائة للةجل  )مارس/آذار مب

 من هذه الوثيقة.  الثالث قرار املر ر الوارد   القس  عمشرو (2)

 مضةون هذه الوثيقة إىل: بشأناستفسارات   ميكن توجيه أ
 

 afrilN  erfliWالسيد 

 ي  املستقل للةجل الرئ

 +39 06570 57045اهلاتف: 

 

 متهيد الرئيس املستقل للمجلس -أواًل

 

للتوصنيات النواردة      اسنتجابةط  2008عنام   املظمةنة عظدما وافقت الفاو على خطة العةل الفورينة لتجديند    -1

 كنلّ  احلوكةنة تشنكل أسناس   ، كان هظناك اتفنال عنام بنني األعضناء بنأن       2007التقيي  انيارجي املستقل للفاو لعام 

إجنراء منن    102  تركينز  بالفعنل  جتسد ذلك والفاو.  تعزيزإىل  بصورة مشرتكة إجراءات خطة العةل الفورية الرامية

ويوّضح تقرير التقيي  انيارجي املستقل سبب الرتكينز    خطة العةل الفورية على إصالح احلوكةة.  إجراًء 274أصل 

 هذا على احلوكةة حبيث يظص على ما يلي: 

 

  أفضنل   ما مل يتحقق حتسن جوهر    احلوكةة، فإن تظفيذ باقي التوصيات الواردة   هذا التقيني  سنيكون   "

ج نة التحنديات   املسنتقبل      حتديد مسار املظمةة   املستقبل، لكي تتةكن من موااألحوا  حماولة من أجل 

 2"بيئة عاملية متغّيرة

 

وتابع التقرير باإلشارة إىل مستوى الثقة بني األج زة الرئاسية باعتبارها موضعاط أولياط للقلنق بنب معاهتنه     

   املظمةة من حيث الفعالية واملصداقية: تحسني احلوكةةل

 

مجيع األعضاء راغبون   التغلب على هذه االنقسامات. ومن الضرور  حتقينق حتنو  جنوهر    املواقنف،      "

اءة بنني األعضناء. ويظبغني أن تكنون وحندة املصنا  مصندر اإلهلنام للتوصنل إىل أرضنية           يرد  إىل مشناركة بّظن  

 .3مشرتكة"

                                                      
 .(C 2007/7A1-Rev.1تقرير التقيي  انيارجي املستقل للفاو )الوثيقة من  737 الفقرة 2
 .من املرجع نفسه 740الفقرة  3
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 رؤينة  احلوكةنة   الفناو، منن املطةنئن     لتحسنني  صنافرة إننذار  نشر ما مت اعتبناره   وبعد مثاني سظوات على -2

لالستعراس املستقل إلصالحات احلوكةنة  احلوكةة. ووفقاط  إصالح   جما  "حتّو  جوهر    املواقف" وتقدم ملحوظ

 (:C 2015/25)الوثيقة    الفاو

 

وتندفق العةنل أوضنح؛ واالجتةاعنات مظمجةنة جّينداط وفّعالنة؛         األج زة الرئاسنية أصبحت تعريفات مسروليات "

وازداد حّ  األمانة باملساءلة أمام األعضاء. وأعيد إرساء الثقة إىل حّد كبري بني األعضاء واألمانة، وبني األعضاء 

 .4"أنفس  

 

 بالفعل، خُلص فريق االستعراس   مالحماته انيتامية إىل ما يلي: و 

 

إجنراءات احلوكةنة النواردة       الرئاسية تقدماط كبرياط   إصالحات ا. فقد نفجنذت تقريبناط كافنة    أحرزت األج زة "

 .5"للحوكةة   املظمجةة خطة العةل الفورية، ما أحدث فارقاط ملحوظاط   البيئة التةكيظية 

 

املتمنافرة     جزئنه األكنرب إىل اه نود   هنذا املعنرتف بنه علنى نطنال واسنع       صالح احلوكةنة  ويعود جناح إ 3

. ومن قام مّظا بتعقجب التقدم احملرز خال  هنذه الفنرتة،   2008واملستةرة ال  بذهلا كل من األعضاء واألمانة مظذ عام 

ولجنده التقيني  انينارجي     لالستفادة من الزخ  الذ  املوجودة اإلرادة اهةاعية ال ميكظه إال بصعوبة أن يغفل عن رؤية

إىل ثقافنة منن التعناون     6وصفه التقرير مبستويات من الظزاعات ال  تعيق عةنل املظمةنة  ا املستقل من أجل االنتقا  مم

   والتقارب ضةن األج زة الرئاسية للفاو.

 

رئي    ثالث هنان  لل اطبصف  نائب 2011إىل  2007مبوقع مظاسب لتعقجب التقدم احملرز من  ميتجوقد َح -4

جمةوعنة  ( 3( تظفيذ خطنة العةنل الفورينة؛ )   2يي  انيارجي املستقل؛ )( متابعة التق1) :مظفصلة تابعة للةر ر بشأن

باعتبار  النرئي  املسنتقل للةجلن ، ميكنظا قيناس التقندم       والعةل املفتوحة العضوية بشأن مسائل احلوكةة. واآلن 

 نزة  ألجعلنى مسنتوى ا   أكثنر فعالينة  اط ن ن   يسنود حالين   ،اهوهر  احملرز إلصالح احلوكةة   الفاو. وبكنل تأكيند  

املشاورات غري الرمسينة املظتمةنة منع رؤسناء      لصلة   مجيع اجتةاعاتظا، إن كان ذلك خال الرئاسية واملسائل ذات ا

أو  ،اجملةوعات اإلقليةية، أو الظدوات غري الرمسية ال  يندعو إىل عقندها املندير العنام والن  حتمنى بتقندير كنبري        

لني  فقن      الرتكينز علنى االسنتظتاجات والقنرارات والتوصنيات     دورات اجملل  نفسه حيث تربز الرغبة امللةوسة  

املقتضبة واملوج ة حنو اإلجراءات أيضاط. ويطغى حّ  متجندد منن الثقنة بنني     لدورات اتقارير خال  املداوالت بل   

   يتس  مبزيد من الكفاءة.  ذهذا الحلوكةة ان   نفس   على  األعضاء واإلدارة وبني األعضاء

                                                      
 .(C 2015/25)الوثيقة  الفاومن التقرير الظ ائي لالستعراس املستقل إلصالحات احلوكةة    ES5 الفقرة 4
 .من املرجع نفسه 272الفقرة  5
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  طريقنة إدارة األنشنطة املتعلجقنة     بنارز وجتسدت هذه الطريقنة اهديندة   العةنل علنى احلوكةنة بشنكل        -5

، الواجنب  الثناني  . وبالفعل، ينأتي اهندو  النوارد   القسن     املضيةباستعراس إصالحات احلوكةة خال  السظوات 

ل العةنل شنبه   طنر ، نتيجنة  ةنة   الفناو  صنالحات احلوك التقرير الظ ائي لالسنتعراس املسنتقل إل  قراءته بالتزامن مع 

دعت إلي ا خطة العةل الفورية. وعظدما رّحب اجملل ،   دورته انيةسنني   التجارية واالتصاالت غري الرمسية ال 

، وفجنر  مبشروع التقرير عن االسنتعراس املسنتقل إلصنالحات احلوكةنة    ( 2014ديسةرب/كانون األّو   5-1بعد املائة )

 عنن تطلعنه   اجمللن   وأعنرب يق االستعراس مت األخذ ب ا   التقرير الظ ائي السنالف النذكر،   أيضاط مدخالت إىل فر

   (. والتقينتج 2015مارس/آذار  27 – 23جراء استعراس معّةق حملتواه   دورته احلادية وانيةسني بعد املائة )إل

ل للقيام ب نذا  برؤساء ونواب رؤساء اجملةوعات اإلقليةية ملظاقشة أفضل السب ،بني الدوراتخال  فرتة ما  ،مظاسبتني

 مجيع األعضاء.  إلي ةا دجعي اللذين جتةاعني جملةوعة العةل املفتوحة العضويةاالستعراس، وخال  ا

 

كنل  وتشكجل مدخالت اجملةوعات اإلقليةية وجمةوعة العةل املفتوحة العضوية أساس اإلجراءات املقرتحنة ل  -6

 الحات احلوكةنة   القسن   ية الواردة   اهندو  عنن تقيني  إصن    الثةان "املقرتحات التشغيلية"و 16الن من التوصيات 

، وهي مسألة منا زالنت خاضنعة لعةلينة     14باألج زة املظشأة مبوجب املادة  8من هذه الوثيقة. ويتعلجق املقرتح  الثاني

االجتةناع األّو  جملةوعنة العةنل املفتوحنة العضنوية. ويبقنى        وُأضنيفت إىل  ستعراس من جانب األج نزة الرئاسنية  ا

لألعضاء التقّدم مبسار عةل وجدو  زما هلذا املقرتح اإلضنا . وسنتت  مظاقشنة التوصنيات واملقرتحنات واإلجنراءات       

النذ    2015 /آذارخال  االجتةاع املشرتك بني هنظ  الربننام  واملالينة   منارس     الواردة   جدو  التقيي  املقرتحة

سيستعرس بدوره الوثيقة ويسد  املشورة بشأن اإلجراءات املقرتحة إىل الدورة احلادية وانيةسني بعد املائة للةجلن   

 ملظاقشت ا واختاذ قرار بشأن ا. 2015الذ  سريفع الوثيقة إىل الدورة التاسعة والثالثني للةر ر   يونيو/حزيران 

 

مننن  لننة األوىلإىل أن اإلطننار الننزما للةرح وحننة العضننوية، أشننرتججمةوعننة العةننل املفت أنشننئتوعظنندما  -7

 ، وبالتالي طلبت إىل األعضاء التةييز بني أمرين:اطضيق كان االستعراس
 

والن  قند يتخنذ املنر ر   دورتنه       خبصوصن ا    اآلراء التوصيات ال  مت التوصل إىل توافق واضح (1)

 قراراط بشأن ا؛ 2015املظعقدة   يونيو/حزيران 

التوصيات املةكن تعةية ا على الدورات العادية لألج زة الرئاسية ملزيد من املظاقشنات واختناذ قنرار     (2)

 بشأن ا.

 

الذ  يربز هذا التةييز، نتيجنة  ومن هذه الوثيقة  الثالث املظصوص عليه   القس  ،ويأتي مشروع قرار املر ر 

فنع إىل االجتةناع املشنرتك للجنظ  الربننام  واملالينة       وقند رج  ،فتوحة العضويةالعةل الذ  قامت به جمةوعة العةل امل

 والدورة احلادية وانيةسني بعد املائة للةجل  والدورة التاسعة والثالثني للةر ر ألغراس االستعراس واإلقرار.

 



C 2015/26 5 

 

يشنعرون بأننه حنان    شكجل إصالح احلوكةة   الفاو عةليةط طويلة وحمفوفة بالتحديات، وأظنن أن األعضناء   و -8

األج زة الرئاسية كةا هو مقرتح   مشروع قرار املنر ر. و    علىالوقت الغتظام فرصة تعةي  أ  عةل خاص باملتابعة 

عةنل  الل األعضناء باحلفناظ علنى طنر     حني أنا أدرك  اماط الرغبة   إغالل خطة العةل الفورية، أقّدر أيضناط التنزام  

 شفجافة ال   ّيزت ب ا عةلية اإلصالح بأكةل ا. الفّعالة وال

 

منن   ،Nadia Hijab والسنيدة  nWsfMN nrxaM، السنيدة  ناتان انيارجيتاملراجععظه  تي ممنت ملا برهظوأن -9

التزام ةنا البّظناء إىل جاننب األعضناء واملنوظفني   مجينع مراحنل عةلينة         حيادينة ون ن  م نا، وال سنيةا     مواقف 

واالجتةناع   ام بنه رؤسناء اجملةوعنات اإلقليةينة    أيضاط أن أعرب عن تقدير  العةيق للعةل النذ  قن  االستعراس. وأود 

التقرير عن االسنتعراس   نأبشاإلصغاء إىل ردود فعل األعضاء حسن ضةان لاملشرتك للجظ  الربنام  واملالية واجملل  

 . املستقل إلصالحات احلوكةة

 

ما زالت هظاك مسافة ما بنب قطع نا لتحقينق    " أّنانيتامية  حمات ةا  مال ناتان انيارجيتاملراجع ورأت -10

الغرس املتةّثل    كني األعضاء من التعويض عنن أوجنه   بظى أن يفي هذا اهدو  . وأ 7"حوكةة فعالة وذات كفاءة

حتنديات املسنتقبل   بيئنة     رفنع لوبالتالي ضةان عةل األج زة الرئاسية بفعالية وكفناءة   ،القصور احملددة   التقرير

 عاملية متغّيرة.

 
afrilN  J  erfliW 

 املستقل للةجل  الرئي 
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 األغذية والزراعةتقييم إصالحات احلوكمة يف منظمة  -ثانيًا

 

 

 

 

 

 

 

 مقتطفات من التقرير الظ ائي 

 2014ديسةرب/كانون األّو   31بشأن االستعراس املستقل إلصالحات احلوكةة   مظمةة األغذية والزراعة، 
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منظمة األغذية والزراعةة والة    يشمل اجلدول الوارد أدناه مساهمات تقدم بها األعضاء لدى انعقاد جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بتقييم إصالحات احلوكمة يف  

الل االجتماع املستأنف جملموعة العمل املفتوحة العضوية يةوم  خ اثم قام األعضاء باستعراضها واملصادقة عليه 2015فرباير/شباط  6دعا إليها الرئيس املستقل للمجلس يوم اجلمعة 

 .2015فرباير/شباط  19اخلميس 
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 املر ر

 الفقرة بشأن استعراض اتساق السياسات العاملية واألطر التنظيمية -1التوصية 

التظميةية ذات الصلة، أن جتر  استعراضاط عاماط للقضايا العاملية وحتّدد موضوعاط للفنرتة املالينة لتبحثنه املنر رات اإلقليةينة       يتعّين على األج زة الرئاسية، من أجل تعزيز مساهةت ا   اتسال السياسات العاملية واألطر

ألولويات ال  حّددت ا املر رات اإلقليةية واللجان الفظية للعةل   إطار ويظبغي أن يكون هذا املوضوع متسقاط مع نطال اإلطار االسرتاتيجي املستعرس املوافق عليه ومن ضةن ا واللجان الفظية واملر ر وتتخذ القرار بشأنه.

 برنام  العةل وامليزانية.
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غري أّن إجراءات خطة العةل الفورية مل تظجح   تعزيز دور حققت التغّيرات التشغيلية ككّل   املر ر مفاعيل إبابية حميت بتقدير على نطال واسع من األعضاء   مظمةة األغذية والزراعة. ]...[ معلومات أساسية:

، تخذة حتى اآلن إلعادة مواءمة عةل املر رات اإلقليةية، واللجان الفظية، واملر ر، ب دف خلق "مسار للوظائف العاملية" متةاسنك ووظيفني  املر ر كاه از األعلى "للوظائف العاملية" للفاو.. وبالتالي فإّن انيطوات امل

 ميكن أن حيّدد أ  سياسة أو إطار تظميةي ويظاقش ةا ويوافق علي ةا على مستوى هذه األج زة، كانت غري كافية. 
 

 57وتزيد العةلية احملددة أعاله ]انمر الفقرات منن   ملظمةة.دوراط استباقياط لألج زة الرئاسية   حتديد جدو  األعةا  حلوار جوهر  بشأن "الوظائف العاملية" يكون أكرب مما كانت عليه احلا    ا 1-2ويعا اإلجراء 

رب للحوار خال  مرحل  التحليل والتفاوس ضةن األج زة الرئاسية نفسن ا، ومنع األماننة،   منا يتعلجنق بندور الندع  الفنا املقنّدم إىل          [ من مسرولية األج زة الرئاسية حيا  املواضيع املختارة، وتوفجر فرصة أك59إىل 

  مةة   احلوار العاملي.ومن شأن هذا التحّو  أن يزيد من تأثري األج زة الرئاسية على العةل ضةن املظمةة حبد ذات ا، وكذلك من التأثري اهةاعي للةظ األج زة الرئاسية.

55-56 
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 اإلجراء املقرتح: 

 مت القبول بالتوصية. 
 

  ات ال  حتددها األج زة الرئاسية.اإلطار االسرتاتيجي واألولوي ضةنيظبغي السري أكثر   فكرة تعيني موضوع لكل فرتة سظتني من أجل زيادة الرتكيز على املسائل العاملية االسرتاتيجية 
 

يةي ب دف صياغة بدائل للسياسات، وحيثةا كان ذلك مظاسبا، طرح ا كأولويات ضةن انيطة متوسطة ويظبغي لكل من املر ر واملر رات اإلقليةية واللجان الفظية أن تتظاو  بانتمام التحديات واملسائل اهلامة ذات البعد العاملي واإلقل

 األجل. 
 

 لفظينننة، ال   املشننناركة   احلنننوار العننناملي وعةلينننة وضنننع السياسنننات ومسننناعدة الفننناو علنننى تأكيننند موقع نننا الريننناد  بفضنننل ميزات نننا التظافسنننية ومعارف نننا ا       منننن شنننأن ذلنننك أن ينننرد  إىل مزيننند منننن االتسننن   

 ا ميكظ ا من املساهةة   احلوار الدولي وصظع القرارات والتأثري في ةا.مم
 

 .عن طريق األج زة الرئاسية ذات الصلة واسعة الظطال واالطالع بني األعضاءاختاذ قرارات السظتني وتوقع الظتائ ، وذلك من خال  وبب الظمر بتأن   عةلية وآليات انتقاء مواضيع فرتات 

ودورة )أو دورات( اجمللن  منن    واملالينة اقرتاح مقدم لالجتةاعات املشرتكة للجظ  الربنام   :اجلهاز الرئاسي

 من أجل اختاذ قرار بشأنه وتظفيذه الحقا.  2017أجل طرحه على املر ر   عام 

 .2017ظفذ   دورة عام وي 2015يتخذ القرار بشأنه   دورة املر ر لعام  :اإلطار الزمين

 اجملل 
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 الفقرة بشأن وظيفة اإلشراف للمجلس :2التوصية 

و  حا  كان ال يزا  هظناك جمنا     ال  ستةكجظه من توجيه عةل الفاو ومراقبته بصورة فعالة، بدع  فاعل من هظ  الربنام  واملالية.بب أن يستةر اجملل    الدفع باجتاه توفري أنواع املعلومات القائةة على الظتائ  

 84 ملرشرات املالئةة. صياغة اللتحسني   املعلومات القائةة على الظتائ  املتصلة باإلشراف، قد يبحث اجملل  إمكانية االعتةاد على خربات مستقلة لتقدي  املساعدة  

غري أّنه ال يزا  يفتقر إىل معلومات فعالة قائةة على الظتنائ  لتظفينذ هنذه الوظنائف ومسناءلة       أثبت اجملل  قدرته على أن يكون ناشطاط   توفري التوجيه واإلشراف، على أساس الوثائق ال  يتلقاها. معلومات أساسية:

، استغرل وقتاط لوضع أدوات متيظة لرصد الظتائ  ميكظ نا أن  2013ووقت استعراضه واعتةاده من جديد   عام  2009سرتاتيجي بشكل جزئي، بني وقت اعتةاده للةرة األوىل   عام وبفعل التغيريات   اإلطار اال اإلدارة.

 توفجر احتياجات اجملل .

84 

 اإلجراء املقرتح: 

   مّتت املوافقة على التوصية جزئيًا
 

توسنيع وحتسنني املرشنرات    األماننة  ويتوجنب علنى   عةل الفاو، بظاء على خربات موظفي نا.  ستبقى املعلومات القائةة على الظتائ  من االشرتاطات احلامسة لكي تتةكن األج زة الرئاسية من ممارسة اإلرشاد واإلشراف الفعالني على 

 .أخرى عّدة للةجل  واملر ر واألج زة الرئاسيةوبب أن تجعك  املعلومات القائةة على الظتائ    الوثائق امل املتخذة من أجل حتقيق اإلدارة القائةة على الظتائ .لإلشراف على املظمةة وإبقاء األعضاء على معرفة بالتدابري 
 

  مسائل حمددة. وهظاك اتفال واسع على عدم االستعانة بانيربات من خارج املظمةة ولو أن ذلك قد يكون خيارا ممكظا بالظسبة إىل

 2015 :اإلطار الزمين إىل معلومات وإدارة قائةة على الظتائ .أن تدعو األج زة الرئاسية كل ا  على :اجلهاز الرئاسي

 الفقرة بشأن دور اجمللس يف التوصية مبستوى امليزانية :3التوصية 

 86 توصية اجملل  مبستوى امليزانية إىل املر ر. بب إغالل إجراء خطة العةل الفورية املعلجق بشأن رفع

عةل االسنتعراس إىل أّن هنذه القضنية     ويشري ،   ما يتعلجق بتوصية املر ر مبستوى امليزانية.2013و 2011و 2009استعرس فريق االستعراس املستقل اه ود احلثيثة ال  بذهلا األعضاء   األعوام  معلومات أساسية:

وبالتنالي، للنص فرينق     ن باجتاه ميزانية تسةح بتحقينق بعنض الظةنو علنى األقنل.     قضية سياسية، وأّن العقبة هي التباين احلاد بني األعضاء الذين يعتةدون مواقف تتبّظى الظةو املعدوم، واألعضاء واألمانة الذين يدفعو

]...[. وجتدر اإلشارة إىل أّن التوصنية ال  ظنع إدراج بظند   جندو  األعةنا        جملل  لن يتةكجن من تقدي  توصية حازمة بشأن مستوى امليزانية إىل املر ر طاملا ال تزا  هذه االختالفات قائةة.االستعراس املستقل إىل أّن ا

 مواقف بعض   بعضاط وتيسري التوّصل إىل قرار خال  املر ر. بشأن امليزانية   اجملل ، حيث توفجر املظاقشة   اجملل  فرصة مفيدة لألعضاء لف   

86 

 اإلجراء املقرتح:

  مت القبول بالتوصية.
 

اقشة من أجل تيسري احلوار و كني من يرغب منن األعضناء   توضنيح    إغالل إجراء خطة العةل الفورية املعلجق، غري أّن هذا الشأن ال يزا  مدرجا على جدو  أعةا  دورة اجملل  السابقة للةر ر لغايات املظ هظاك توافق على وجوب

 مواقفه، وذلك ب دف اختاذ قرار بشأن مستوى امليزانية لدى انعقاد املر ر. 
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غري أّن هذا ال يظفني احتةنا  أن تقنوم     زانية قبل افتتاح أعةا  املر ر.ن موقف   من مستوى امليومن املسلج  به بشكل عام أن إجراء خطة العةل الفورية املعلجق ذاك مل يتحقق مبا أن األعضاء ليسوا مجيعا   وضع ميكظ   من اإلعالن ع

  ستوى امليزانية إىل املر ر ليتخذ قراراط بشأنه.دورة للةجل    املستقبل برفع اقرتاح حو  م

 2017-2015 اإلطار الزمين: وهظة الشرون الدستورية والقانونية( 39( واملر ر )151اجملل  ) :اجلهاز الرئاسي

 الفقرة بشأن حجم اجمللس :4التوصية 

 88 اجملل  وتركيبته إىل أن يرى الرئي  املستقل للةجل  أّن هظاك توافقاط كافياط لبلوغ حّل يرضي معم  األعضاء.يظبغي وقف العةل باإلجراء املعلجق   خطة العةل الفورية املتصل حبج  

ترب أّن عوامل أخرى أّثرت أيضاط على قرارات األعضناء بشنأن     حني رأى فريق االستعراس املستقل أّن الثقة بني األعضاء قد ازدادت على حنو ملحوظ مظذ وقت التقيي  انيارجي املستقل، إالج أّنه اع معلومات أساسية:

  حج  اجملل 
 
 ج از رئاسي "تظفيذ " تابع ملظمةة األغذية والزراعة. بني هذه العوامل، املزايا والشوائب املرتبطة بالتفويض إىل جمةوعة أصغر، واألهةية ال  يولي ا األعضاء إىل احلصو  على ممّثل هل    ومن
 

املستقل بإنشاء جمل  تظفيذ ، نمراط إىل طريقة عةل اجملةوعات األصغر حجةاط، مبا   ذلك التعاون اهةاعي والثقة ال  جتعل من هنذه  ويرى فريق االستعراس املستقل أّن هظاك قيةة كربى   توصية التقيي  انيارجي 

ن بعد للتفويض على حنو كامل كةا قند يكنون الزمناط جمللن  أصنغر حجةناط       و  الوقت نفسه، يعرتف أّن األعضاء يثّةظون املشاركة إمنا ليسوا مستعدي اجملةوعات فعالة وكفرة وتعزز الطبيعة الغظية واهوهرية ملظاقشات ا.

سنتقطب آراء مجينع أعضنائ ا. ]...[ وللنص فرينق      وقد يصبح هذا ممكظاط حيث يستةر دور اجملةوعات اإلقليةية باكتساب أهةية متزايدة، على غنرار املظتنديات، لطنرح مواقنف إقليةينة ميكنن أن ت       وجملل  تظفيذ .

لكن قد تربز فرصة   السظوات املقبلة للتوّصل إىل توافق سياسني بشنأن هنذه     ملستقل إىل أّنه   هذه املرحلة، و  املستقبل القريب، من املةكن التوّصل إىل توافق   اآلراء حو  تغيري حج  اجملل  وتركيبته.االستعراس ا

 القضية.

81 
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 اإلجراء املقرتح: 

 مت القبول بالتوصية.
 

 من التوافق للتوصل إىل حل مرٍس. إجراء خطة العةل الفورية املعلجق املتعلق حبج  اجملل  وتركيبته إىل أن يعترب األعضاء أن هظاك ما يكفي  تعليق توافق علىهظاك 

 2015 اإلطار الزمين: (39(؛ املر ر )151اجملل  ) :اجلهاز الرئاسي

 الرئي  املستقل للةجل :

 الفقرة الدعم للرئيس املستقل للمجلس يف حالة املسؤوليات اإلضافية بشأن توفري :5التوصية 

 95 حني يفّوس األعضاء الرئي  املستقل للةجل  بتولجي مسرولية إضافية، بب توفري موارد إضافية من بني األعضاء.

التقّدم احملرز   اإلصالحات وعلى الثقة ال  مّت بظاؤها بني األعضاء من ج ة وبني األعضاء واألمانة من ج ة أخرى بب أن يبقى ملظمةة األغذية والزراعة رئي  مستقل للةجل  لي  للحفاظ على معلومات أساسية: 

غري أّنه بب أال يتولجى الرئي  املسنتقل للةجلن     وكةة.تقّدم املستةر إلصالح احلفحسب، وإمنا أيضاط لتوفري االستةرارية، واملساعدة على تيسري القضايا املتعلقة بالسياسات أو احلوكةة، ال  ميكن أن تظشأ، وتس يل ال

حيث ميكن أن يرد  ذلك إىل خطر إضنافة مزيند منن األعبناء علنى منا هنو   األسناس         وظائف رئيسية مثل تيسري املر ر الدولي الثاني املعا بالتغذية إالج   حا  زيادة الدع  من املوظجفني و/أو زيادة مشاركة األعضاء، 

95 
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 كبرية.  مسرولية

 اإلجراء املقرتح:

 مّتت املوافقة على التوصية جزئيًا
 

 املسرولية.لتةكني الرئي  املستقل للةجل  من الوفاء بتلك  أو املساهةات الطوعية املوارد املوجودةمبسرولية إضافية بب إباد الدع  من  ويل ومن موظفني من اجملل  حني يكلجف الرئي  املستقل للةجل  من قبل 

 2015 اإلطار الزمين: (39(؛ املر ر )151اجملل  ) :اجلهاز الرئاسي

 الفقرة بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس :6التوصية 

 98 الظص القائ  "خربة ومعرفة مالئةة مبجاالت عةل املظمةة".ى بب تظقيح الظصوص األساسية ال  تتظاو  الرئي  املستقل للةجل  إلضافة مصطلحات "انيربة املظاسبة   عةل األج زة الرئاسية للفاو" عل

الرئي  املستقل للةجل  مع إحساس باالستةرارية عرب الزمن    حا  كان األعضاء على استعداد ملواج ة حتد  "التحسني املستةر" للكفاءة والفعالّية ومسرولية الفاو عن احلوكةة، فستزداد أهةية دور معلومات أساسية:

 وارتسام صورة أكرب لرئاسة الفاو. 
96 

 اإلجراء املقرتح:

 حول التوصيةتقارب عام يف اآلراء 
 

 جماالت عةل املظمةة".  مالئةة = "خربة  قائ بب تظقيح الظصوص األساسية ال  تتظاو  الرئي  املستقل للةجل  إلضافة مصطلحات "انيربة   عةل األج زة الرئاسية للفاو" على الظص ال
 

 الفاو. الذين بظوا خربت   خارج إطار اليةصحاب الكفاءات العاملقرتح أن يستبعد املرشحني من أمن شأن التغيري  حتفظ:
 

 . حباجة إىل تعديل 9/2009لفاو رق  ال يزا  قرار مر ر ا مالحظة:

مشروع قرار مرفوع إىل هظة الشرون الدستورية والقانونية واجملل  لكي يوافنق علينه املنر ر     :اجلهاز الرئاسي

 .ومن مثة تظفيذه 2017  عام 

 2017-2015 اإلطار الزمين:
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 هظتا الربنام  واملالية وهظة الشرون الدستورية والقانونية

 الفقرة بشأن تعّقب القضايا مع الوقت :7التوصية 

فرتة من الزمن كجزء من استعراضن ا للوثنائق املقّدمنة بشنأن     يتّ  تعقب ا على مدى يظبغي أن حتدد هظة الربنام  وهظة املالية وهظة الشرون الدستورية والقانونية القضايا العابرة لالختصاصات أو االسرتاتيجية ال  س

وعظد االقتضاء، يتخذ قرار بشأن منا إذا كنان منن املفيند إضنفاء طنابع        وميكن أن بر  هذا العةل على أساس غري رمسي إما من جانب األعضاء الذين يتطّوعون فرادى أو كةجةوعات. بظود جدو  األعةا    دورات ا.

 ئ  ال  توصلت إلي ا اللجظة برفع تقرير بتوصيات إىل اجملل  بشأن املسألة املعظية.رمسي على الظتا

113 

ر  ب ا حاليناط هيكلنة جنداو  أعةنا  دورات األج نزة      يرى فريق االستعراس أن جزءاط من سبب عدم كفاية قدرة األج زة الرئاسية على مساءلة اإلدارة   بعض اجملاالت يعود إىل الطريقة ال  جت معلومات أساسية:

ظقاش يستظد إىل الوثائق ال  أعدت ا األمانة لكل بظد من بظود جدو  األعةنا ، ال حتنتفا األج نزة الرئاسنية نفسن ا بنن "ملنف        فبةا أن جداو  األعةا  تتبع عادة الظة  نفسه   كل فرتة مالية وأن ال الرئاسية ودعة ا.

درت ا على االستفادة منن جتنارب املاضني بغينة تطنوير      وال زا  ذلك يعيق ق مراقبة" أو ذاكرة مرسسية بشأن القضايا االسرتاتيجية أو العابرة لالختصاصات، مبا   ذلك تلك ال  ثبت أن من الصعب معاهت ا بظجاح.

ع القضايا عرب الربنام ، كةا هو موضح   الوثائق ومثة ن   بديل للةةارسة احلالية هو اختيار بعض القضايا ال  تستحق اهتةاما أوثق وتعقب ا على مدى عدة دورات لف   كيف يت  التعامل م معرفة أعةق بأداء املظمةة.

وسنيكون ذلنك باإلضنافة إىل البظنود الدائةنة         ائ  ال  توصلت هلنا. هظة الربنام ، سواء كانت تلك وثائق دورة برنام  أو تقارير تقيي . ]...[. وقد تبلغ هظة الربنام ،   الوقت املظاسب، اجملل  بالظت املقدمة إىل

ويرى فريق االستعراس املستقل أّن قيةنة التعقنب    أو آراء جمةوعات   اإلقليةية خال  االجتةاع بشأن كافة البظود املدرجة   جدو  األعةا . جدو  األعةا . وهو ال يستثا بأ  شكل من األشكا  تقدي  األعضاء آلرائ  

ّين قدرة هظة الربنام  على معاهته بقدر من العةق أكرب. والشقان كالهةا م ةنان  معذات شقني، ف و يوفجر الفرصة للجظة الربنام  لتكون فاعلة استباقاط   حتديد توّجه جزء من عةل ا، بيظةا يزيد االهتةام املستةر ببظد 

أن بوسع كل من هظة املالية وهظة الشرون الدستورية والقانونية أن يستفيد من اعتةاد هنذا النظ      كةا وميكن تسجيل القضايا ال  حددت ا هظة الربنام  للتعقجب   برنام  العةل املتعدد السظوات. لتحسني املساءلة.

  فيةا يتعلق بالقضايا املدرجة   جدو  األعةا .

112-113 

 مت القبول بالتوصية.

جملل  إىل اتغطية املسائل العابرة لالختصاصات واالسرتاتيجية ال  بب تتبع ا على مر الوقت من أجل التقدم بتوصيات  والقانونية مراعاةون الدستورية برنام  العةل املتعدد السظوات للجظة الربنام  وهظة املالية وهظة الشرعلى 

 . عظد االقتضاء بشأن حالة املسائل احملددة ال  بب أن يشار إلي ا بوضوح   جداو  األعةا 

قيام كل من هظة الربنام  وهظة املالية وهظة الشرون الدستورية والقانونينة بتتبنع املسنائل     :اجلهاز الرئاسي

 العابرة لالختصاصات واإلبالغ عظ ا لدى اجملل .

منن أجنل حتديند أينة منن       2015يونينو/حزيران   15األعضاء اهدد للجنان اجمللن       انتخاب اإلطار الزمين:

 ون تتبع ا خال  فرتة شغل   ملظاصب  . املسائل العابرة لالختصاصات يود

 الفقرة بشأن مؤهالت املرشحني للجان اجمللس :8التوصية 

اإلمكنان فيةنا يتعلنق بناملرهالت     علومات املقّدمة وقت االنتخاب حمددة قندر  يظبغي أن تبحث اجملةوعات اإلقليةية باستةرار عن مرشحني حمتةلني يتةتعون بانيربات املطلوبة   روما و  العواص ؛ ويظبغي أن تكون امل

 العلةية و/أو انيربات السابقة للةرشحني   جماالت عةل اه از الرئاسي ذ  الصلة.
115 

قدر من التحديند أكنرب فيةنا يتعلجنق بامل نارات وانينربات        كشف االستقصاء عن بعض الرتدد حيا  ما إذا كان أعضاء هظة الربنام  يتةتعون باملرهالت الالزمة للعةل الفعا ، ما يّد  على الرغبة   معلومات أساسية:

 فريق االستعراس املستقل أّن أعضاء هظة الربنام  ليسوا مجيعاط مظخرطني اخنراطاط كامال.  بالظسبة إىل املشاركة   االجتةاعات حبد ذات ا، وجد الضرورية لعةل هظة الربنام .
103-104 
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 اإلجراء املقرتح:

 احلفاظ على الوضع الراهن ولكن مع حتسني استمارة الرتشيح.
 

مع االشرتاطات احلالية ال  ترد   الظصوص األساسية. وعلى املعلومات املذكورة أن تفصل كال من املنرهالت وانينربات املطلوبنة      اشيايعود القرار األخري بشأن تعيني مرشحني لعضوية األج زة الرئاسية إىل كل دولة عضو، وذلك 

 ان اجملل .من قبل مقدمي الطلب وال  تطرح كوثيقة للةجل  لكل هظة من ه صلة   استةارة الرتشيح ال   لئللةرشح مع ذكر أحكام الظصوص األساسية ذات ال

 2015 اإلطار الزمين: (39(؛ املر ر )151اجملل  ) :اجلهاز الرئاسي

 الفقرة بشأن استعراض تقارير التقييم واملراجعة :9التوصية 

ويظبغي أن يتخذ رئيسا هظة الربنام  وهظة املالية قراراط مشرتكاط بشنأن إحالنة    مظ ةا.يظبغي أن تقع على عاتق كّل من هظة الربنام  وهظة املالية مسرولية استعراس معلومات التقيي  واملراجعة املتصلة بظطال عةل كّل 

 البظود إما إىل اللجان املفردة أو إىل االجتةاع املشرتك.
116 

 116 علقة بعةل ةا وأن تقدما توصيات بشأن ا.كذلك يلفت فريق االستعراس املستقل االنتباه إىل ضرورة أن تظمر كل من هظة الربنام  وهظة املالية   أجزاء التقيي  واملراجعة املت معلومات أساسية:

 اإلجراء املقرتح:

 مت القبول بالتوصية.
 

 يظبغي للجظ  الربنام  واملالية استعراس معلومات التقيي  والتدقيق ذات الصلة، مبوجب اآلليات القائةة. 

 2015 اإلطار الزمين: هظة الربنام  وهظة املالية :اجلهاز الرئاسي

 اللجان الفظية

 الفقرة بشأن والية اللجان الفنية خالل فرتة ما بني الدورات :10التوصية 

ظية الدور والسلطة املةكظني للةكاتب واللجان التوجي ية خال  فرتات ما بنني  على مشورة هظة الشرون الدستورية والقانونية، وعلى أساس انييارات املذكورة آنفاط ]انمر أدناه[، يظبغي أن يوّضح اجملل  واللجان الفبظاًء 

 الدورات.
166 

فرتات ما بني الدورات؛ ولكن الفظية فإن دورها   تقدي  توصيات إىل اجملل  بشأن اإلشراف الداخلي حمدود. وقد أثريت إمكانية أن تلعب اللجان الفظية دورا أكرب   نمرا نيصائص دورات اللجان  علومات أساسية:م

ولذا سيكون   غاينة األهةينة توضنيح الظطنال املةكنن       فرتات ما بني الدورات يعا أن تتجاوز سلطات ا. مبا أن دور اللجان الفظية يكتةل فعليا مبجرد أن ترفق توصيات ا إىل اجملل ، يبدو أن قيام ا مبزيد من العةل  

 لإلشراف الداخلي الذ  ميكن أن تضطلع به هان التوجيه/املكاتب حبيث يكون كل عضو قادرا على تفويض السلطة كةا يرى مظاسبا وذا صلة.
 

( ميكن توفري معلومات واقعية عن امليزانية للجان الفظية لتستخدم ا   حبث ا لألولويات، كةا أوصى هذا التقرينر    1) عظصران رئيسيان ميكن الظمر في ةا   هذا الصدد: هظاك من وج ة نمر فريق االستعراس املستقل

( ميكن اتباع مثا  مكتب هظة األمن الغذائي العاملي من حيث قينام هنان   2يات ضةن املستوى املتوقع للةوارد؛ )حالة املر رات اإلقليةية، وذلك بغية تعزيز صلة القرارات املتعلقة بالربنام  الظ ائي باحلفاظ على التوص

الدورات، وأيضاط، كةا هو منذكور أعناله، تظمني     يل األعضاء خال  فرتات ما بني توجيه/مكاتب اللجان الفظية بدور أكثر فعالية. ويقتضي هذا موافقة املعظيني مجيعاط أثظاء اهلسات العامة على تفويض مكاتب اللجان  ث

164 
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هنو منن   كذلك تظبغي أيضاط إدارة عالقة مكاتب اللجان باألمانة بدقة للحرو  دون ختطي األج زة الرئاسية حدودها والتندّخل   دور اإلدارة النذ     عالقة هان توجيه/مكاتب اللجان الفظية مع هظة الربنام  واجملل .

  اختصاص األمانة.

165 

 اإلجراء املقرتح:

 مت القبول بالتوصية
 

 خال  فرتة ما بني الدورات.ةن والية كل من اللجان، ع بدور حمدد املعامل وأكثر استباقية ضعلى مكاتب اللجان الفظية االضطال

 2017-2015 اإلطار الزمين: واجملل  واللجان الفظية هظة الشرون الدستورية والقانونية واالجتةاع املشرتك :اجلهاز الرئاسي

 املر رات اإلقليةية

 الفقرة بشأن حتديد األولويات من قبل املؤمترات اإلقليمية :11التوصية 

 192 املالية املقبلة.  الفرتةيظبغي أن يركجز حتديد األولويات على املستوى اإلقليةي على مستوى الظتائ  التظميةية، ب دف توفري توجيه أكثر حتديداط لعةل املظمةة  

ولكن على الرغ  من املوقنع البنارز لتحديند األولوينات        قلي .يفرتس أن يكون حتديد األولويات للفرتة املالية املقبلة أحد العظاصر الرئيسية   نقاشات املر ر اإلقليةي لتوجيه عةل املظمةة   اإل أساسية:معلومات  -6

املنر رات اإلقليةينة أساسناط تكنراراط لبينان األهنداف       ونتائ  الظقاشات إىل أن تكون عةومية إىل حّد كبري، ويكون معم  التقارير ال  تقدم إىل هظة الربننام  بشنأن األولوينات الن  تقّررهنا      جدو  األعةا ،  يل الوثائق 

ميكن أن يجطلب إىل املر رات اإلقليةية توجيه انتباه ا إىل قضايا أكثر حتديداط ضنةن اإلطنار االسنرتاتيجي، ب ندف اسنتخالص      و االسرتاتيجية للةظمةة، بدالط من أن يتشكل من مقرتحات أكثر حتديداط ذات بجعد إقليةي.

قليةي لتفاد  اسنتخدام ن ن  "قائةنة التسنّول"   عةلينة حتديند       ويظبغي أيضاط توفري نافذة واقعية حازمة للةوارد املخصصة للةر ر اإل استظتاجات أغظى وأكثر دقة ميكظ ا أن توّجه عةل املظمةة   اإلقلي  توجي اط أفضل.

 األولويات األكثر حتديداط هذه. 
 

 جي امُلراجع ووضع إطنار نتائجنه.  عن الظقاشات العةومية جداط حو  األولويات، اآلن بعد أن أنشئ اإلطار االسرتاتي حتديد األولوياتوفيةا يتعلجق باإلشراف الداخلي، يظبغي أن يبتعد عةل املر رات اإلقليةية بشأن  -7

امُلراجنع للرتكينز   ويظبغي أن يكون ممكظاط   املستقبل تعةيق مشاركة املر رات اإلقليةية   حتديد املبادرات اإلقليةية، باستخدام اإلطار االسنرتاتيجي   وتشكجل املوافقة على املبادرات اإلقليةية خطوة جّيدة   هذا االجتاه.

  ألغذية والزراعة وخمرجات ا ال  تّتس  بأهةية خاصة لإلقلي .على نتائ  مظمةة ا

185 
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 اإلجراء املقرتح: 

 مت القبول بالتوصية
 

منع األولوينات اإلقليةينة ودون اإلقليةينة الن         اشنياط ألهداف االسرتاتيجية امستوى نتائ  لكي تعزز املر رات اإلقليةية وظيفة اإلشراف الداخلي لدي ا ودورها احلديث نسبياط كأج زة رئاسية، يظبغي هلا أن حتدد األولويات على 

  جرى حتديدها واملبادرات انياصة.

االجتةناع   من خنال  من أجل استعراس املسألة واإلبالغ عظ ا  2016املر رات اإلقليةية لعام  جولة اإلطار الزمين: املر رات االقليةية، اجملل  :اجلهاز الرئاسي

 .2016   يونيو/ وزاملشرتك، إىل دورة اجملل  
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 الفقرة بشأن املعلومات املتاحة للمؤمترات اإلقليمية :12التوصية 

تتاح معلومات أكثر تفصيالط عن التقنّدم   األنشنطة اإلقليةينة املظفنذة حتنت      ويظبغي أيضاط أن  يظبغي أن تكون   متظاو  املر رات اإلقليةية معلومات قائةة على الظتائ  لتتةكجن من تقيي  تظفيذ الربام  السابقة وإجنازات ا.

 الية.مسرولية املكتب اإلقليةي، مبا   ذلك عن تقّدم املبادرات اإلقليةية كي تستعرض ا املر رات اإلقليةية، كةا يظبغي أن تشةل معلومات م
193 

ويظبغي أن يوفر إطنار الظتنائ  اهديند وأداة رصند الظتنائ  املقنّررة السنتخدام املنر رات          جما  لتحسني املعلومات املتوفرة هلذا العةل لدى املر رات اإلقليةية.، هظاك اإلشراف الداخليبالظسبة إىل  معلومات أساسية:

 ا   ذلك املبادرات اإلقليةية، اجملا  احملدد للحوكةة واختاذ القرار من جانب املر ر اإلقليةي. ويظبغي أن يشكجل الربنام  اإلقليةي الذ  تظفجذه املكاتب اإلقليةية، مب اإلقليةية معلومات مستةدة مركزياط مفّصلة.
193 

 اإلجراء املقرتح: 

 مت القبول بالتوصية
 

 ى الظتائ    صياغة بنرام  ومبنادرات  املصدقة واملبادرات انياصة، وأيضاط الستخدام تلك املعلومات القائةة علملر رات اإلقليةية إىل املعلومات القائةة على الظتائ  من أجل تقيي  درجة التقدم احملرز   الربام  اإلقليةية ا وصو بب 

  تعزيز هذا اهانب. ، أن يس    بني املكاتب اإلقليةية للفاو والرؤساء انيارجني واملقبلني للةر رات اإلقليةية واجملةوعات اإلقليةية الظش إقليةية ودون إقليةية جديدة. وميكن للتعاون 

 2007-2016الفرتة املالية  اإلطار الزمين: املر رات اإلقليةية :اجلهاز الرئاسي

 برنام  العةل املتعدد السظوات

 الفقرة بشأن شكل برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس وجلانه :13التوصية 

 206 الظتائ ، وإدخا  قس  عن "املسائل املعلجقة واالسرتاتيجية ال  سيتّ  تعقب ا مع الوقت". املتعدد السظوات حبذف أو تظقيح قس  بالظسبة إىل اجملل  وهانه يظبغي تعديل نسق برنام  العةل 

هلنذه النربام     ومراجعة أساليب عةل  ، كانت هظاك مشناكل   صنياغة نتنائ     الرئاسي للتفكري   نتائ  أعةاهل     حني أن القصد من برنام  العةل املتعدد السظوات هو توفري فرصة ألعضاء اه از  معلومات أساسية:

لرئاسني إىل  توصنيات رفع نا اه ناز ا    حالة برام  العةل املتعددة السظوات للةجل  وهانه، الظتيجة املعلظة هي قبو  أو استخدام  و    تكون حمددة مبا يكفي لتكون مفيدة   تقيي  الظتائ  ال  حقق ا اه از الرئاسي. 

( تعقيند الوثيقنة، دون   2و  الواقع، زادت "الظتائ " كةا حددت   القس  )]...[  ضةن جما  سيطرة اه از الرئاسي نفسه وتفّوت اهوانب الظوعية من عةله. غري أن هذه الظتيجة ليست  اه از الرئاسي املسرو  عظه.

 إضافة كبرية.  أن تضيف إىل فائدت ا 

200 

 املقرتح: اإلجراء

 توافق واسع يف اآلراء بشأن هذه التوصية
 

 للةجلن   يتوجب حتسني نسق برننام  العةنل املتعندد السنظوات    الرئاسية املعظية، غري أنه  وميكن إضافة قس  متعلق بن"املسائل العالقة واالسرتاتيجية ال  يظبغي تتبع ا مع الوقت" حني تظشأ مثل هذه املسائل لدى كل من األج زة

 جعل القس  املتعلق بالظتائ  أكثر تركيزاط وحتديداط.  من خال انه وه

 الدورات املقبلة لكل ج از رئاسي حتت البظد الدائ    برنام  العةل املتعدد السظوات  اإلطار الزمين: هظة الشرون الدستورية والقانونية، هظة املالية، هظة الربنام ، اجملل  :اجلهاز الرئاسي
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 الفقرة بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية :14التوصية 

استةر إعداد برنام  العةل  وإذا   إذا رغبت قيادة اه از الرئاسي واألمانة أن تواصال إعداده ورفع تقارير به إىل اجملل .  للجان الفظية واملر رات اإلقليةية، يظبغي وقف إعداد برنام  العةل املتعدد السظوات، إال  بالظسبة

 206 الدورة بعرس شفو  يقدمه الرئي  يلخص فيه أداء اه از الرئاسي. خال   املتعدد السظوات، يظبغي أن يت  استبدا  العرس الرمسي له

األو  كةقدمنة لعةنل اه ناز     املكتب وهظة التوجيه واألمانة، من برنام  العةل املتعدد السنظوات غنري فائندة حمندودة،   املقنام       أما   حالة األج زة الرئاسية األكرب حجةاط، فال جتا القيادة، أ   معلومات أساسية:

قد تصبح بنرام  العةنل املتعنددة    و  الفرتات ما بني الدورات،  ومبا أن اللجان الفظية تصبح أكثر نشاطا  الزما املقرر للبظود املختلفة.وكوسيلة لتعقب اهدو   الرئاسي وكإحاطة موجزة بشأن الطةوحات لتسيري الدورات 

   بني الدورات املتفق علي ا وتعقب ا، كةا بجحث   هظة مصايد األمساك. السظوات وسيلة لتوثيق أنشطة ما 
 

الندورة مربنك ويظنتقص منن نوعينة       وعرس برنام  العةل املتعدد السظوات خال   إجراء نقاش صريح لألداء الفعلي لألج زة الرئاسية. واللجان الفظية، حيو  حج  االجتةاعات ورمسيت ا دون   حالة املر رات اإلقليةية 

  ظوات   هذه األج زة خيارين هةا:واستخدام برام  العةل املتعددة الس ويقرتح فريق االستعراس املستقل فيةا يتعلق بتطوير  الدورة.
 
وتقدميه إىل اه از الرئاسي الستعراضه واملوافقة  ويظبغي وضع بيان بسي  بأساليب العةل  الدورات مرجعاط لإلجراءات املتفق علي ا. إيقاف برام  العةل املتعددة السظوات للةر ر اإلقليةي وللجان الفظية: لتشكجل تقارير   ( )أ

من ذلك، ميكن للرئي  أن  بدالط   يظبغي أن يوضع برنام  العةل املتعدد السظوات نفسه على جدو  أعةا  االجتةاع.  ميكن أن تستةر صياغة برنام  العةل املتعدد السظوات وتصبح وثيقة عامة، ولكن ال  ( [ )ب…] عليه.

  حملددة   برنام  العةل املتعدد السظوات، رمبا كجزء من املالحمات انيتامية.للةعايري ا يقّدم تقييةه/تقيية ا انياص ألداء اه از الرئاسي شفوياط وفقاط 

 

 
203 
 

 
205 

 اإلجراء املقرتح:

 عدم القبول بالتوصية
 

  قدرات ا بالكامل. تحتققإذا ما تتيح االستةرارية والتخطي  واملساءلة على املدى البعيد  أنواملر رات اإلقليةية ربام  العةل املتعددة السظوات انياصة باللجان الفظية ل ميكن

 الدورة التالية لكل ج از رئاسي اإلطار الزمين: اإلقليةية واللجان الفظية املر رات :اجلهاز الرئاسي

 التقيي 

 الفقرة بشأن نطاق أعمال التقييم املواضيعية :15التوصية 

سابقة أجراهنا مكتنب التقيني  أو منن خنال        على املعلومات من تقييةات  يركجز نطال أعةا  التقيي  املواضيعية على مستوى الظوات  التظميةية   اإلطار االسرتاتيجي املراجع، إما من خال  حتليالت شاملة تقوميظبغي أن 

 تقييةات حمددة مصّةةة هلذه الغاية.
237 

   القرارات بشأن األهداف االسرتاتيجية. االستخالصية مستةر ب دف حتليل البيانات عن بالظتائ  بشكل ميكجن األج زة الرئاسية من اختاذ  التحّو  إىل التقييةات  معلومات أساسية:
 

فقد يساعد ذلك علنى تعزينز    الظحو املتوخى   خطة العةل الفورية. ة التقيي  الداخلي وهظة الربنام ، على يود األعضاء الظمر   إمكانية التفاعل املظتم  بني هظ يعترب فريق االستعراس املستقل أّنه ما من بديل عن وقد 

  اإلدارة و  األج زة الرئاسية على السواء ولفف من حّدة التوتر الظاج  عن ازدواجية التسلسل اإلدار . مساهةة أعةا  التقيي    

 
234 
 
237 
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 اإلجراء املقرتح:

 القبول بالتوصيةمت 
 

ويظبغي للتقييةات املواضيعية أن تشةل كال منن  . اصات األم  املتحدة وذات الصلة بوالية الفاوعلى التقييةات املواضيعية أن تركز على مستوى الظتائ  التظميةية   اإلطار االسرتاتيجي املراجع مبا   ذلك مواضيع أخرى عابرة الختص

  نشطة امليدانية. وميكن أن حيصل تفاعل مظتم  بني هظة التقيي  الداخلي وهظة الربنام  وفقاط هدو  متفق عليه.العةل املعيار  ذ  الصلة واأل

 هظة الربنام : إلدراج ا   خطة العةل املقبلة. اإلطار الزمين: هظة الربنام ، اجملل  :اجلهاز الرئاسي

 املدير العام

 الفقرة بشأن مؤهالت املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة :16التوصية 

 254  املرشحني ملظصب املدير العام. بب إغالل اإلجراء املعلجق نيطة العةل الفورية واملتصل باملرهالت املطلوب توفجرها   

 وبقي مجعلقاط فق  حتديد "املرهالت املطلوب توفجرها" للةظصب.  نجفجذت كافة إجراءات خطة العةل الفورية املتصلة باملدير العام، مع تعديالت طفيفة،  معلومات أساسية:
 

هذا اإلجراء، رغ  جنناح مظمةنات أخنرى       االستعراس املستقل باهتةام إىل احلج  املريدة واملعارضة، والحا أّن األغلبية ال حتّبذ متابعة  إىل اإلجراء املعلجق فيةا لص حتديد مرهالت املدير العام، استةع فريق  بالظسبة

وللص فريق االستعراس املستقل إىل أّن هذه املسنألة   قبل االنتخاب. ح، تتاح معلومات عن املرشحني ويظبغي تقدي  األعضاء إىل اجملل  واملر ر على السواء للرتّش القيام بذلك. ويالحا أيضاط أّنه مبوجب القواعد الراهظة 

  املظمور، ويرى أنه يظبغي أن تغلق. لن حتّل   املستقبل 

252 
 

 
254 

 اإلجراء املقرتح:

 .جزئيًا بالتوصيةمت القبول 
 

 .ب ذا الشأن   اآلراء املتعلجق مبرهالت املدير العام للفاو إىل حني إجراء املزيد من املشاورات بني األعضاء للتوصل إىل توافق إجراء خطة العةل الفورية توافق   اآلراء بأنه بب تعليقهظاك 
 

 ضاء الراغبة   تسةية مرشح هلا. دو  األعلقد مت االعرتاف باختالف اآلراء مبا أن البعض رأى أن املرهالت املرغوب في ا لدى املرشحني ملظصب املدير العام تشكل إرشادا مفيدا لل :املالحظات

 2015يونيو/حزيران  -فرباير/شبا   اإلطار الزمين: ( 39C(؛ املر ر ) 151CLاجملل  ) :اجلهاز الرئاسي
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للظمر في ا من األعضاء، ال  يعتقد الفريق أن ا ستجحدث فارقاط كبرياط   أعةا   حدد فريق االستعراس املستقل أيضاط عدداط من القضايا "العةلية التفصيلية"، أو الظقا   اقرتاحات تشغيلية:

 (271)الفقرة  املعظية. األج زة الرئاسية 

 اقرتاحات للمجلس (1) 

 ملخص الرئي  أو يكون هلا صلٌة به؛للحفاظ على غظى املظاقشات، قد يرغب أعضاء اجملل    إدراج ملخصات وجيزة تتظاو  املظاقشات ضةن تقارير اجملل ، وتكون بذلك جزءاط من  )أ(
 

 ادر خارجية، إذا مل يكن ذلك متاحاط ضةن األمانة، لكي يبقى   طليعة إصالح األج زة الرئاسية.؛قد يرغب اجملل    االعتةاد على خربات بشأن عةليات األج زة الرئاسية من مص )ب(
 
ة بنني اجملةوعنات اإلقليةينة واملكاتنب اإلقليةينة،      ملظاقشة مع اإلدارة العليا حو  العالققد يدعو الرئي  املستقل للةجل  إىل عقد اجتةاعات غري رمسية لرؤساء اجملةوعات اإلقليةية لتوضيح بعض املسائل الرمادية املستجدة   ا )ج(

 ولتباد  معلومات بني اجملةوعات اإلقليةية حو  أساليب العةل وأفضل املةارسات من أجل تعزيز أدوارها؛
 

ومن باب التشابه، يظبغي تعقجب أساليب العةل وجداو  األعةا  ضةن هظة املالينة لتحديند    ق العةل.قد تبحث هان اجملل  واالجتةاع املشرتك إمكانية "تعقب الفعالية" لتحديد جماالت االزدواجية والتداخل بغية تبسي  تدف )د(

 جماالت زيادة الفعالية.

 اإلجراء املقرتح: 
 

د من بظود جدو  األعةا . وإن األسلوب احلالي للتقارير الذ  بب احلفاظ على الظسق احلالي للتقارير املقتضبة واملركزة للةجل  بظاء على امللخصات ال  يقوم ب ا الرئي  املستقل للةجل  بعد كل بظ :مل يتم القبول باالقرتاحأ( )

تقندي  التقنارير   ن املبكر جداط الرتاجنع عنن ن ن  معنني ل    وال يزا  م نيطة العةل الفورية، وهو يس ل عةل هظة الصياغة 22-2لية استجابة لإلجراء يركز على االستظتاجات والقرارات والتوصيات، قد طّور على امتداد عدة فرتات ما

 يعتربه الكثريون مفيداط بشكل عام.
 

 انيرباء ولكن بوسعه االستفادة من انيربات انيارجية وذلك   المروف االستثظائية. إىل األمانة للحصو  على مشورة  الرجوععلى اجملل  أن يستةر    :مت القبول باالقرتاح جزئيًاب( )
 

  عليا حبسب مقتضى احلا .شئة   الظقاش مع اإلدارة السوف يستةر الرئي  املستقل للةجل  بالدعوة إىل اجتةاعات غري رمسية لرؤساء اجملةوعات اإلقليةية من أجل توضيح اجملاالت الرمادية الظا :مت القبول باالقرتاحج( )
 

 سوف يستفيد تدفق العةل لدى هان اجملل  واالجتةاع املشرتك من عةلية "تتبع الكفاءة" من أجل حتديد وإزالة جماالت االلتباس والتداخل. :مت القبول باالقرتاحد( )

   أقرب فرصة ممكظة اإلطار الزمين: حبسب املقتضى اجلهاز الرئاسي:
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 لوظيفة التقييم اقرتاحات (2) 

  حّدة التوتر   التسلسل اإلدار  املزدوج؛ احتةا  ألج زة الرئاسية على السواء، وللتخفيف منأ( قد تدرس هظة الربنام  وهظة التقيي  )الداخلي( إمكانية التفاعل املظتم  ب دف تعزيز مساهةة أعةا  التقيي  على مستوى اإلدارة وا)
 
  ب( ميكن للجظة الربنام  أن تبحث إمكانية إدراج ما يلي   اختصاصات التقيي  املستقل لوظيفة التقيي    مظمةة األغذية والزراعة:)

  سبل تعزيز كفاءة اإلبالغ املزدوج؛
 

 أداء عةله نتيجة لذلك؛ واستقاللية مكتب التقيي    الفاو إلدارة ميزانيته ما أن تت  املوافقة علي ا وأية آثار تطا  قدرته على  

 وتبعات التقارير ال  يتوالها مكتب التقيي  ويصوغ ا على استقاللية استظتاجات التقيي ؛  

 زة الرئاسية   وظيفة التوجيه واإلشراف؛فائدة توصيات مكتب التقيي  لإلدارة وقابلية تظفيذها؛ وكفاءة عةلية "التقيي /استجابة اإلدارة/تقرير املتابعة/املصادقة"   دع  األج ومدى   

 غذية والزراعة واإلشراف علي ا.واستخدام هظة الربنام  استظتاجات التقيي    توجي  ا االسرتاتيجي، وحتديد أولويات مظمةة األ 

 اإلجراء املقرتح: 
 

 أجل تفاد  التسلسل اإلدار  املزدوج: تتفاعل هظة الربنام  مع هظة التقيي  الداخلي بانتمام من أجل تعزيز مساهةة نتائ  التقيي    كل من اإلدارة واألج زة الرئاسية من  :مت القبول باالقرتاحأ( )
 

  من قبل جلنة الربنامج بتعمقيتوجب النظر فيه  اقرتاحب( )
 

 مالحظات: 

  "طرحت عدة مواضيع متشعبة:
 
غر. ويظحصر اهتةام هظة الربنام  الربنام  أن تتدخل   إدارة عةل مكتب التقيي  على املستوى األص للجظة( لي  من املظاسب ضلوع هظة الربنام    اختصاصات التقييةات. إن التقيي  هو عةل لص مكتب التقيي ، وال يفرتس 1)

 فق  مبظت  مكتب التقيي  ولي  بكيفية إدارة مكتب التقيي  لعةله.

فيةا يتعلق بتقيي  املشاريع ف و لضع مباشرة إىل وحدة التظفيذ املعظية. ووحدة التظفينذ هني منن     أما لكل من هظة الربنام  واإلدارة. ( ملكتب التقيي  عدة تسلسالت إدارية: ففيةا يتعلق بالتقييةات على مستوى املظمةة هو لضع2)

 الصة جتةيعية تض  موجزات عن تقييةات لربام  قطرية عدة." البلد املعا فيةا تتلقى هظة الربنام  خيقوم بإحالة التقرير املتعلق بتقيي  املشروع إىل البلد املعا وإىل اه ة املاحنة. وتبلغ تقييةات الربام  القطرية إىل اإلدارة وإىل

 "وقد تظمر هظة الربنام    االقرتاح   املرحلة الزمظية املظاسبة." 

 "وستكون هظاك حاجة إىل استعراس مستقل آخر هلذه املسألة."

 2017-2015 اإلطار الزمين: هظة الربنام  اجلهاز الرئاسي:
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 للمؤمترات اإلقليمية اقرتاحات (3) 

 املر رات اإلقليةية واألمانة؛ نمراط إىل أن الرؤساء أصبحوا حيتفمون مبظصب     فرتة ما بني الدورات، ميكن التفكري مبزيد من السبل لتوضيح مسروليات   جتاه عضوية  )أ(

 ت وانيربات، إذا كانت الدورات مظمةة بشكل يسةح بتباد  اآلراء بصورة غري رمسية وعلى نطال أوسع بني املظدوبني؛ وسيساه  ذلك   تعزيز قيةة املر رات اإلقليةية كةظتديات لتباد  املعلوما )ب(

 يتعلجق باألولويات احملددة لعةل املظمةة   اإلقلي . يةية إىل اجملل    ماوميكن إدماج األولويات ال  حّددت ا اللجان الفظية اإلقليةية حو  الغابات ومصايد األمساك كجزء ال يتجزأ من تقارير املر رات اإلقل )ج(

 اإلجراء املقرتح:
 

 مانة لفرتة ما بني الدورات.من األواملالي الدع  فر امسألة تو األخذ   االعتبارمع ما بني الدورات بشكل أكرب   يظبغي توضيح مسروليات رؤساء املر رات اإلقليةية  :القبول باالقرتاح مت )أ(

بني، وأيضاط منع  ود رمسي لرآراء وانيربات بني املظ أه  وغريسوف يساه    تعزيز قيةة املر رات اإلقليةية كةظتديات لتباد  املعلومات وانيربات   حا  مت تظمي  الدورات بشكل بعل ا تتيح تبادالط :مت القبول باالقرتاح )ب(

 املظمةات اإلقليةية الكربى.

رات اإلقليةية املرفوعة إىل اجملل ، وذلك فيةا يتعلق بأولويات عةل إن األولويات ال  حددت ا اللجان الفظية اإلقليةية املعظية بالغابات ومصايد األمساك ميكن أن تدرج كأجزاء ال تتجزأ من تقارير املر  :القبول باالقرتاح مت )ج(

 تكرار العةل، مبا أن أولويات اللجان الفظية اإلقليةية ترد أصال   تقارير اللجان الفظية.غري أنه يتوجب اختاذ احليطة من أجل جتظب  .األقالي املظمةة   كل من 

 2017-2016 اإلطار الزمين: املر رات اإلقليةية اجلهاز الرئاسي:

 اقرتاحات للجان الفنية (4) 

 أجل الرد على الظقا  ال  تتجاوز نطال هذا االستعراس. قد يرغب األعضاء   إيالء االعتبار إىل استعراس أكثر مشوالط لعةل اللجان الفظية من

 اإلجراء املقرتح: 

 سيتم النظر يف االقرتاح خالل مرحلة الحقة
 

  السظوات املقبلنة قبنل الشنروع       مع أحكام الظصوص األساسية،   مرحلة الحقة شريطة توافق األعضاء على القيام بذلك. على الفاو بعد إصالح ا أن تركز على حتقيق الظتائ  توافقهميكن إجراء استعراس للجان الفظية،   حا  

  وبب تفاد  خطر "الشلل جراء االستعراس." -دورة أخرى من االستعراس واإلصالحات 

 لي    املستقبل القريب طار الزمين:اإل اجلهاز الرئاسي: 

 اقرتاحات بشأن االجتماعات الوزارية (5) 

يظبغي أال تتغّير الظصنوص األساسنية حبينث يكنون انيينار للةنر ر        لكن ء واألمانة على السواء.عظد البحث   االجتةاعات الوزارية املستقبلية، قد يرغب األعضاء   أخذ أثرها احملتةل   االعتبار مقارنة مع الوقت والتكلفة لألعضا

 واجملل    حا  احلاجة امللحة.

 اإلجراء املقرتح:

 مت القبول باالقرتاح
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 أن يقّي  التأثري املتوقع إزاء التكاليف املالية وفائدة عةل املظمةة على املدى البعيد.  بب أن تكون االجتةاعات الوزارية استثظاء أكثر مظ ا قاعدة. وبب

 حبسب مقتضى احلا  اإلطار الزمين: اجملل ، املر ر اجلهاز الرئاسي:

 اقرتاحات حول تعريف األجهزة الرئاسية (6) 

 ويظبغي الظمر   توضيح مسألة أّنه يغطي االثظتني. اخلي.األج زة الرئاسية، بصيغته احلالية، الوارد   الظصوص األساسية غري واضح   ما إذا كان يشري إىل "الوظائف العاملية" أو اإلشراف الد إّن تعريف

 اإلجراء املقرتح:

 مل يتم القبول باالقرتاح
 

 إن تعريف األج زة الرئاسية واضح   الظصوص األساسية. 

 --- اإلطار الزمين: --- اجلهاز الرئاسي:

 اقرتاح حول توقيت اجمللس واملؤمتر (7) 

يومناط بنني اجمللن      60ميكن أن يبحث األعضاء إمكانية تقصري فرتة املشناورة القائةنة ملندة     استعراس توّجه الربنام  ومضةون انيطة املتوسطة األجل وبرنام  العةل وامليزانية وموافقة العواص  علي ةا حبلو  موعد انعقاد املر ر، مع

 يوماط. 30أو  45واملر ر إىل 

 اإلجراء املقرتح:

 مل يتم القبول باالقرتاح
 

 نفسه، تعترب مفيدة بظمر األعضاء ولذا بب احلفاظ على الوضع الراهن.  املر رإن فرتة الستني يوماط ال  تفصل دورة اجملل  السابقة للةر ر عن 

 --- اإلطار الزمين: ---- اجلهاز الرئاسي:

 *14حول األجهزة املنشأة مبوجب املادة  اقرتاح (8) 

؛ إال أن التقدم احملرز على صعيد التطبيق مل يكن كافياط. فقند كنان   14التقيي  انيارجي املستقل لألج زة املظشأة مبوجب املادة  يتوخاهنيطة العةل الفورية من أجل إتاحة املزيد من املرونة حبسب ما  69-2و 68-2وضع اإلجراءان 

احلالتني قد يكون ذلك نتيجة التواصنل غنري الكنا  بنني     إىل األج زة الرئاسية حمدوداط كةا أن هلا استقاللية حمدودة من حيث العةليات واختاذ القرارات بشأن املسائل اإلدارية واملالية. و   14وصو  األج زة املظشأة مبوجب املادة 

من أن تساه  مساهةة أكرب   غايات الفناو وأهنداف ا    14ومن شأن إحراز املزيد من التقدم   عدد من املسائل أن ميكن األج زة املظشأة مبوجب املادة وبني املدراء العامني املساعدين املعظيني.  14أمانات األج زة املظشأة مبوجب املادة 

 االسرتاتيجية األمر الذ  سيرد  بدوره إىل تعزيز نتائ  عةل املظمةة.

 اإلجراء املقرتح:

 اإلطار الزمين:  اجلهاز الرئاسي: 

  .2015فرباير/شبا   6* أضيف االقرتاح أيضاط إىل االجتةاع األو  جملةوعة العةل املفتوحة العضوية املعظية بتقيي  إصالحات حوكةة الفاو املظعقد   
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 مشروع قرار املؤمتر -ثالثًا

 

 2015/القرار ...

 يف منظمة األغذية والزراعة تقييم االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة

 

 إن املؤمتر:

 

على خطة العةل الفورية لتجديد الفاو مبنا   ذلنك اإلجنراء        ت املوافقة من خاللهذ، ال1/2008بالقرار  إذ يذّكر

األعةنا  املتعلجقنة بإصنالحات    من خطة العةل الفورية الذ  طلب من الدورة التاسعة والنثالثني للةنر ر تقيني      2-74

 ية؛مع القيام باستعراس مستقل للةساهةة   هذه العةل ،احلوكةة مبا   ذلك دور املر رات اإلقليةية وعةل ا
 

بدور اجملل    جما  متابعة تقيي  إصالحات احلوكةة والدور اإلشرا  الذ  يضنطلع بنه النرئي  املسنتقل      وإذ يقّر

 للةجل ؛
 

 (؛C 2015/25ستعراس املستقل إلصالحات احلوكةة )الوثيقة ئي بشأن االبالتقرير الظ ا وإذ يرّحب
 

مبشاركة األعضاء الفّعالة من خال  مشاورات غنري رمسينة للةجةوعنات اإلقليةينة واجتةاعنات غنري رمسينة         وإذ يقّر

 هةاعة العةل املفتوحة العضوية املظعقدة بغية تقدي  ردود على التوصيات واملقرتحات الواردة   االستعراس املستقل؛ 
 

 (؛2015مارس/آذار  27 -23املائة )روما،  آراء اجملل  خال  دورته احلادية وانيةسني بعد حظوإذ يال
 

( C2015/26)الوثيقنة   احلوكةة   الفاو صالحاتاالستعراس املستقل إلتقيي  اإلجراءات املقرتحة    يقّر -1

  االسننتعراس املسننتقل إلصننالحات احلوكةننة   الفنناو     للتوصننيات واملقرتحننات الننواردة       اسننتجابةط 

قراراط يقضي بقيام األج زة الرئاسية املعظية   املظمةنة بتظفينذ اإلجنراءات    (، ويتخذ C 2015/25)الوثيقة 

 الواردة   هذه الوثيقة؛
 

من خطة العةل الفورية بشنأن دور اجمللن    تقندي  توصنية بشنأن مسنتوى        18-2إغالل اإلجراء  يقرر -2

 ؛C2015/26امليزانية كةا تبّيظه الوثيقة 
 

إىل أن يعترب األعضناء أن  بشأن حج  اجملل  وتركيبته  طة العةل الفوريةمن خ 4-4تعليق اإلجراء يقرر  -3

 للتوصل إىل حل مرٍس؛   اآلراء هظاك ما يكفي من التوافق
 

مظصب املدير العام إىل بشأن املرهالت املظشودة لتولي من خطة العةل الفورية  100-2تعليق اإلجراء يقرر  -4

 األعضاء للتوصل إىل توافق ب ذا الشأن؛حني إجراء املزيد من املشاورات بني 
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إىل الندورة األربعنني للةنر ر     C 2015/26  الوثيقة  املظصوص علي ارفع تقرير جبةيع اإلجراءات  يطلب -5

 .2017عام 

 

 (2015)اعتةد   ... يونيو/حزيران 


