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 ةالرابع دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 حزيران/يونيو 3 – أيّار/مايو 30) المائة بعد والخمسين

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 2015-2014 للفترة البرامج تنفيذ تقرير
------ 

 Boyd Haight : التقرير إعداد عن المسؤول

 يف لالمركزيةا لتعزيز اجلهود من املزيد بذ  إىل تطّلع)...(  اجمللس إن -1
 يشدددددددددددمل مبا بل،املق وامليزانية العمل برنامج ويف احلالية السدددددددددددنتن فرتة

 ومواجهددة اهتدداطلبدد لتلبيددة األخرى وامليدددانيددة اإلقليميددة املكدداتدد  تعزيز
 ((و) 7 الفقرة) أمامها؛ املاثلة التحديات

 X   ةللفرت  وامليزانية العمل وبرنامج 2016 لعام املدة منتصدددددف اسدددددتعراض يف سدددددي در 
 (.2017 آذار/مارس) 2019 – 2018

 لةمواصدددددددددد وإىل املؤشددددددددددرات غايات تعديل إىل تطلع)...(  اجمللس إن -2
 من ملقبلةا النسدددددخة يف والنواتج باملخرجات اخلاصدددددة التقارير حتسدددددن

 ((م) 7 الفقرة). الربامج تنفيذ تقرير

 X   (2018 آذار/مارس) 2017- 2016 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير يف سي در 

 

 غري منتدى بعقد القاضدددددددي العام املدير بقرار رح )...(  اجمللس إن -3
 من املزيد وببلورة ،2016 عام يف اجلنسن بن للمساواة مكرس رمسي

X   األّو  كانون/ديسمرب 15 يف اجلنسن بن املساواة عنمنتدى غري رمسي  سي عقد 
 رفيع دثحخمصددددم لعمل املنظمة يف اا  املسدددداواة بن اجلنسددددن، يلي   2016

 2016 األّو  كانون/ديسمرب 16يف  املستوى
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 ةالرابع دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 حزيران/يونيو 3 – أيّار/مايو 30) المائة بعد والخمسين

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 جلنسدددنا بن املسددداواة اا  يف وإجنازاهتا املنظمة عمل عن املعلومات
 ((ب) 8 الفقرة. )املنتدى على تعرض وثيقة يف

 وأوصى 2015-2014 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير أقر)...(  اجمللس إن -4
 (10 الفقرة) علي  للموافقة 2017 متوز/يوليو يف املؤمتر على بعرض 

X   الوثيقةو  للمؤمتر األربعن للدورة املؤقت األعما  جدو  انظر C 2017/8. 

 اإلقليمية المؤتمرات
------ 

 Boyd Haight: التقرير إعداد عن المسؤول

 واملؤمتر يميةاإلقل املؤمترات بنتائج باالسرتشاد أوصى)...(  اجمللس إن -5
 اإلطدار اسددددددددددددددتعراض لددى الشددددددددددددددمداليدة ألمريكدا الرمسي غري اإلقليمي

 2021-2018 للفرتة األجل املتوسدددددددددطة اخلطة وإعداد االسدددددددددرتاتيجي
 ((د) 12 الفقرة)

 
 

X   الوثيقتن انظر PC 119/2 وCL 155/3 املراجع االسددددددددددددرتاتيجي اإلطار" بعنوان 
 "2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة للخطة العريضة واخلطوط
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 ةالرابع دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 حزيران/يونيو 3 – أيّار/مايو 30) المائة بعد والخمسين

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

  (2016 أيّار/مايو 16) المالية للجنة بعد المائة والستين الحادية والدورة البرنامج للجنة المائة بعد عشرة التاسعة الدورة بين المشترك االجتماع تقرير
------ 

 Rakesh Muthoo: التقرير إعداد عن المسؤول

 لثددالثدةا دورتدد  يف عندد  الصدددددددددددددددادرة بددالتوجيهددات ذّكر)...(  اجمللس إن -6
 مسددتقل يمبتقي األمانة تضددطلع أن مفادها واليت املائة بعد واخلمسددن

 2017 عدددددددام يف املؤمتر فيددددددد  ينظرل للقددددددددرات الفنيدددددددة يف املنظمدددددددة
 ((أ) 13 الفقرة)

 X  األربعن لدورةا انعقاد قبل الرئاسدددددية األجهزة دورات إىل النهائية الوثيقة سدددددت قّدم 
 .2017 متّوز/يوليو يف للمؤمتر

 تمسددددددددددددددي أن  العام املدير إلعالن تقديره عن أعرب)...(  اجمللس إن -7
 راتاملؤشددددد ونوع للمنهجية مسدددددودة ذلك يف مبا طريق، خارطة عرض

 يف تعقدسددددددددددددد اليت دورهتا يف الربنامج جلنة على سدددددددددددددتسدددددددددددددتخدم، اليت
  ((ب) 13 الفقرة) 2016 الثاين تشرين/نوفمرب

X   لربندددامجا للجندددة املدددائدددة بعدددد العشددددددددددددددرين الددددورة إىل األوليدددة الوثيقدددة تقددددم جرى 
 .2016 الثاين تشرين/نوفمرب يف

 مسيةر  غري إحاطة جلسدددددددددة لتنظيم تقديره عن أعرب)...(  اجمللس إن -8
 لتقرير النهائية الصدددددددددي ة وضدددددددددع قبل 2017 عام مطلع يف لألعضدددددددددا 

 (( ) 13 الفقرة) التقييم

 X  2017 علم ملطلع مقرر نشاط. 
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 ةالرابع دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 حزيران/يونيو 3 – أيّار/مايو 30) المائة بعد والخمسين
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 اليت ورتدد د يف التقييم نتددائج اسددددددددددددددتعراض إىل تطّلع)...(  اجمللس إن -9
  دورت يف املؤمتر إىل إحالتها قبل ،2017 نيسددددددددددددان/أبريل يف سددددددددددددتعقد
 ((.هد) 13 الفقرة) األربعن

 X  األربعن لدورةا انعقاد قبل الرئاسدددددية األجهزة دورات إىل النهائية الوثيقة سدددددت قّدم 
 .2017 متّوز/يوليو يف للمؤمتر

 الرتمجة خدمات انتظام ضددددددددددددددمان إىل باحلاجة أقرّ )...(   اجمللس إن -10
 العامةجلمعية ا جلسددددات يف املنظمة ل ات مجيع يف والفورية التحريرية

 ابريالتد اختاذ األمانة من وطل  الرتبة، أجل من العاملية للشددددددددددددددراكة
 ختصدددددةامل الرئاسدددددية األجهزة فيها تنظر لكي الصددددددد، هذا يف الالزمة

 2019-2018 للفرتة وامليزانيددة العمددل برنددامج إعددداد عنددد املنظمددة يف
 (.14 الفقرة)

 X   عتباراال بعن الرتبة أجل من العاملية الشراكة اختصاصات تؤخذ أن جي. 

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

 Rakesh Muthoo: رالتقري إعداد عن المسؤول

 التنمية أهداف مؤشددددددددددددرات ربط أمهية على شدددددددددددددد)...(  اجمللس إن -11
 2021-2018 للفرتة األجل املتوسددددددطة اخلطة نتائج بإطار املسددددددتدامة

  (2( أ) 15 الفقرة)

X   الوثيقددة يف ع رض CL 155/3 واخلطوط املراجع االسددددددددددددددرتاتيجي اإلطددار" بعنوان 
 ".2021-2018 للفرتة للمنظمة األجل املتوسطة للخطة العريضة
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 (2016 حزيران/يونيو 3 – أيّار/مايو 30) المائة بعد والخمسين
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 عملب اخلاصدددددددة االسدددددددرتاتيجية اسدددددددتعراض إىل تطلع)...(  اجمللس إن -12
 دورت   خال هبا املتصددددددددددددددلة العمل وخطة املناخ ت رّي  اا  يف املنظمة
 ((ب) 15 الفقرة) القادمة

X   يقةالوث يف املائة بعد العشرين دورهتا يف الربنامج جلنة على ع رض PC 120/2. 

 اواةاملسدددددددددددددد ملكّون الواج  االهتمام إيال  إىل تطّلع)...(  اجمللس إن -13
 لقادمةا االسددددددددددددددرتاتيجية األهداف تقييم عمليات يف اجلنسددددددددددددددن بن
 ((د) 15 الفقرة)

 X  دوراهتددا يف الربنددامج جلنددة إىل االسددددددددددددددرتاتيجيددة األهددداف تقييم تقددارير سددددددددددددددت قدددم 
 .2018 عام وأواخر 2016 الثاين تشرين/نوفمرب بن ست عقد اليت

 بن سدددددداواةبامل املتعّلق املنظمة عمل تقييم طل  أقر)...(  اجمللس إن -14
 ((د) 15 الفقرة) 2019 عام يف املنظمة مؤمتر في  لينظر اجلنسن

  X 2019 عام يف للمؤمتر واألربعن احلادية الدورة على عرض  املقرر من. 

 نا ب اا  يف عملها تكثيف على املنظمة شددددددددددددددّجع)...(  اجمللس إن -15
 خاصواألشدد اهلجرة مسددألة ملعاجلة ذلك يف مبا الصددمود، على القدرة

 رومدا يف مقدارهدا توجدد اليت الوكداالت مع بدالتعداون داخليدا ، الندازحن
 وملعاجلة مة،املنظ والية مع متاشددديا   املتحدة األمم يف املعنين والشدددركا 

 اخلطة وإعداد االسددرتاتيجي اإلطار اسددتعراض سدديا  يف املسددائل هذه
 ((ط) 15 الفقرة) 2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة

X   الوثيقددة يف ع رض CL 155/3 واخلطوط املراجع االسددددددددددددددرتاتيجي اإلطددار" بعنوان 
 ".2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة للخطة العريضة
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 ةالرابع دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 حزيران/يونيو 3 – أيّار/مايو 30) المائة بعد والخمسين
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ا
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 لم
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 (2016 أيّار/مايو 20-16) المالية للجنة المائة بعد والستين الحادية الدورة تقرير
------ 

 David McSherry: التقرير إعداد عن المسؤول

 ملسددددددددددددألة خاص اهتمام إيال  على األمانة شددددددددددددّجع)...(  اجمللس إن -16
 عددد من التقليدل أجدل من وذلدك بدالتعين، اخلداصدددددددددددددددة الزمنيدة املهدل

 ((هد) 16 الفقرة) الشاغرة الوظائف

 X  املدددددددائدددددددة بددعدددددددد والسدددددددددددددددتددن الددرابددعدددددددة دورهتدددددددا يف املدددددددالدديدددددددة جلددندددددددة عددلددى عدد رض 
 .FC 164/7 الوثيقة يف

 للمنظمة الميدانية المكاتب تغطية
------- 

 Daniel Gustafson: التقرير إعداد عن المسؤول

 بل ر  منفصددددددددددددل فرعي إقليمي مكت  إنشددددددددددددا  أقرّ )...(  اجمللس إن -17
ل أفريقيدددا  الل دددةبددد النددداطقدددة البلددددان أحدددد يف مقرّه يكون أن وي فضددددددددددددددددّ

 املعنية بلدانال مع بالتشداور مقرّه العام املدير حيدد أن على الفرنسدية،
 ((د) 18 الفقرة)

X   بوركيناو  وبنن ديفوار وكوت السددددددددن ا  من لكل الدائمة اتاملمثليّ  إىل أ رسددددددددلت 
 نيجرييددداو  والنيجر ومددداي وليبرييدددا وغينيدددا وغددداندددا وغدددامبيدددا فريدي وكدددابو فددداسددددددددددددددو

 عروض تقدم إىل بدعوة مصدددددددحوبة رسدددددددائل بيسددددددداو، وغينيا وتوغو وسدددددددرياليون
 عروض ثالثة ووردت. أفريقيا ل رب اجلديد الفرعي اإلقليمي املكت  السددتضددافة

 ةرئيسدددد ىلإ املقرتحات هذه وأ حيلت. والسددددن ا  ديفوار وكوت فاسددددو بوركينا من
 تسدددفر أن كنهامي األعضدددا  بن تشددداورية بعملية للبد  ألفريقيا اإلقليمية اجملموعة
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 ةالرابع دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 حزيران/يونيو 3 – أيّار/مايو 30) المائة بعد والخمسين
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 اإلقليمية موعةاجمل ورحبت. بشددددددأ ا قرارا   ليتخذ العام املدير إىل توصددددددية رفع عن
 املقرتحات نم كل  مبزايا وأقّرت املدخالت لتوفري السددددددددددددددا ة بالفرصددددددددددددددة ألفريقيا
 بتحليل اآلن العام املدير وسدددددددددددددديقوم. توصددددددددددددددية أيب تتقدم مل أ ا غري الثالثة،

 املتوقع ومن منهددددا مقرتح كددددل  ملزايددددا دقيق انتبدددداه إيال  مع الثالثددددة املقرتحددددات
 .CL 155/LIM/3/Add.1 الوثيقة انظر. 2017 عام مطلع يف قرارا   يتخذ أن

 ملشدددر ا لبلدان الفرعي اإلقليمي املكت  إنشدددا  أقرّ )...(  اجمللس إن -18
 بندددددددانل من املقدددددددّدم للعرض تقدددددددديره عن وأعرب لبندددددددان يف العريب

 لأجدد من واملدداي واإلداري اللوجسدددددددددددددديت الدددعم توفري والسددددددددددددددتعددداده
 يف اإلقليمي املكت  قدرات حتسدددددددددن مع املكت ، هذا اسدددددددددتضدددددددددافة

 ((هد) 18 الفقرة) ذات  الوقت

X    وزارية عمل اموعة يف للمنظمة بعثة شدددددددددددداركت لبنان، حكومة طل  على بنا 
 إلنشدددددددددددا  الزمين اإلطار ملناقشدددددددددددة 2016 متّوز/يوليو يف بريوت يف انعقدت دولية

 ملضددددددددددددديفا البلد اتفا  على الطرفان ووافق. الصدددددددددددددلة ذات واملنهجيات املكت 
 اللبناين زراعةال ووزير للمنظمة العام املدير وسي وقّع  االجتماع، عن  متخض الذي

 .2016 األّو  كانون/ديسمرب يف بريوت يف

 2019-2016 للفترة للمجلس السنوات المتعدد العمل برنامج
------- 

 Louis Gagnon: التقرير إعداد عن المسؤول

 مل ع برنامج بشددددددددددأن لإلحاطة املعروضددددددددددة الوثيقة إىل اجمللس أشددددددددددار -19
 املرفق يف الوارد النحو على) 2019-2016 للفرتة السدددددددددددددنوات املتعدد

 اجلز  عديلبت املتعلقة االقرتاحات مناقشددددددددة وطل  ،(التقرير هبذا دا 

X   لرمسيةا غري االجتماعات يف للمجلس السددددددددددددددنوات املتعدد العمل برنامج نوقش 
 األّو  تشدددرين/بروأكتو  أيلو /سدددبتمرب يف ع قدت اليت للمجلس املسدددتقل للرئيس
 .الشأن هبذا إضافية مسامهات أي األعضا  يقّدم ومل 2016
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 ةالرابع دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 حزيران/يونيو 3 – أيّار/مايو 30) المائة بعد والخمسين

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 تعقبها ينب ي يتال القضايا حتديدو  ،تركيزا   أكثر جلعل " النتائج" بشأن
 عليهدددا واالتفدددا  أخرى، اقرتاحدددات إىل إضددددددددددددددددافدددة   الوقدددت، مرور مع

 اتالسدددددددددددنو  املتعدد العمل برنامج من املنقحة النسدددددددددددخة يف إلدراجها
 لاملسددددددددددددددتقددد الرئيس يعقددددهدددا اليت الرمسيدددة غري االجتمددداعدددات خال 

 (22 الفقرة) اإلقليمية اجملموعات رؤسا  ونواب رؤسا  مع للمجلس
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 الخمسينو  الثالثة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2015 كانون األول/ديسمبر 4 – الثانيتشرين /نوفمبر 30) المائة بعد

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 2017-2016 للفترة والميزانية العمل برنامج في التعديالت
-------- 

 Boyd Haight: التقرير إعداد عن المسؤول

 املساواة متعمي مسألة إىل االنتباه إعارة مواصلة إىل تطلع)...(  اجمللس إن -20
 اخلاصدددة نظمةامل سدددياسدددة تنفيذ وإىل الفاو، أنشدددطة مجيع يف اجلنسدددن بن

 ا نط على العمل خطة مراعاة ذلك يف مبا اجلنسددددددددددددددن، بن باملسدددددددددددددداواة
 إىل املرأة ومتكن اجلنسدددددددددددن بن املسددددددددددداواة بشدددددددددددأن املتحدة األمم منظومة
 يف املوجودة املسدددددددددا لة آليات خال  من الشدددددددددأن هبذا التقارير رفع جان 

 سيصدر الذي 2015-2014 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير سيما ال املنظمة،
 ،2017 آذار/مارس يف املدة منتصددددددددددف واسددددددددددتعراض ،2016 أيّار/مايو يف

 ضب ر  للسدددددياسدددددات سدددددنوات أربع كل  جيري الذي الشدددددامل واالسدددددتعراض
 ((و) 7 الفقرة) 2017 عام يف األربعن دورت  يف املؤمتر قبل من دراستها

 X  هوممف لتعميم االهتمام إيال  االسدددددددددددرتاتيجية الربامج رؤسدددددددددددا  واصدددددددددددل 
 2016 لفرتةل االسرتاتيجية الربامج عمل خطط يف اجلنسن بن املساواة

 جلنيت على 2015 – 2014 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير وع رض. 2017-
ار/مددددايو يف واملدددداليددددة الربنددددامج ار/مددددايو يف اجمللس وعلى 2016 أيددددّ  -أيددددّ

 من مدددةاملنظ بددد  قدددامدددت ملدددا ارتيددداحددد  عن اجمللس وأعرب. حزيران/يونيو
 لقطاعات،ا بن املشرتك املوضوع هذا بشأن نتائج من حققت  وما عمل

 ب  طلعتضدددددددد ما يف اجلنسددددددددن بن املسدددددددداواة تعميم مواصددددددددلة إىل وتطلع
 اتآلي خال  من التقارير رفع ويسدددددددددددتمر. وأنشدددددددددددطة برامج من املنظمة
 .اجمللس عن الصادرة التوجيهات حبس  املنظمة يف املوجودة املسا لة

 ،ملشرتكةا للمواضيع الواجبة العناية إيال  أمهية على شدد)...(  اجمللس إن -21
 وتطلع حلوكمة،وا املناخ وت رّي  والت ذية اجلنسددددددن بن املسدددددداواة ذلك يف مبا

 X  خطط يف املشددددددرتكة املواضدددددديع بدمج االسددددددرتاتيجية الربامج رؤسددددددا  قام 
 املعلومات وسدددددددرتد. 2017 – 2016 للفرتة االسدددددددرتاتيجية الربامج عمل
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 الخمسينو  الثالثة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2015 كانون األول/ديسمبر 4 – الثانيتشرين /نوفمبر 30) المائة بعد

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 تقرير يف األولويات هذه تنفيذ عن ومنهجي منتظم بشدددددددددددكل اإلبالغ إىل
 ((ح) 7 الفقرة) الربامج؛ تنفيذ وتقرير املدة منتصف استعراض

 الربامج نفيدذت تقرير يف والواردة واملداليدة الربندامج جلنيت على املعروضددددددددددددددة
 فمنتصددد اسدددتعراض يف أخرى، تقارير جان  إىل ،2015-2014 للفرتة
 الس عن الصددددددددادرة التوجيهات مع متاشدددددددديا   2017 عام مطلع يف املّدة

 .املنظمة

 ،2017 آذار/مدددارس يف عقددددهدددا املزمع دورتددد  يف ،تطلع)...(  اجمللس إن -22
 الرئيسددي املقر كلهي يف والتعديالت اإلدارية الرتتيبات تأثري اسددتعراض إىل

 تأثريها عن فضال   ،2017-2016 للفرتة وامليزانية العمل برنامج تنفيذ على
 عامل املدة منتصدددددددددف اسدددددددددتعراض سددددددددديا  يف وذلك الفنية، اإلدارات على

 (( ) 7 الفقرة) 2016

 X  2017 عام مطلع يف 2016 لعام املدة منتصف استعراض إعداد سيتم. 

 
 

 اتللقدر  مسددددددددددددددتقلّ  تقييم إجرا  على الفاو أمانة حثّ )...(  اجمللس إن -23
 لعرضدد  مليدانية،ا املكات  يف أو الرئيسدددي املقر يف سدددوا  املنظمة، يف الفنية
 ((م) 7 الفقرة) 2017 عام يف املنظمة مؤمتر على

 
 

 X  أعاله 9 إىل 6 من الفقرات انظر. 

http://www.fao.org/pir/pir/ar/
http://www.fao.org/pir/pir/ar/
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 الخمسينو  الثالثة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2015 كانون األول/ديسمبر 4 – الثانيتشرين /نوفمبر 30) المائة بعد

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

  (2015 الثاني تشرين/نوفمبر 6 – 2) البرنامج للجنة المائة بعد عشرة الثامنة الدورة تقرير
-------- 

 Rakesh Muthoo: التقرير إعداد عن المسؤول

 عن عارفامل اا  يف الفاو مسامهة بشأن بالتقييم رّح )...(  اجمللس إن -24
 يف احملرز مالتقد اسدددددددددتعراض إىل وتطّلع علي ، اإلدارة وبرد والزراعة األغذية

 ما يف اسددددددددددددديم ال ونتائج ، التقييم توصددددددددددددديات ملعاجلة املتخذة اإلجرا ات
 املنظمة ل ات مجيعيف  ونشدددددددددددددرها املعرفية املنتجات نطا  توسددددددددددددديع خيم

 ((أ) 12 الفقرة)

 X    تقرير رفع مسددددددديت التقييم، بعمليات املتعلقة الفاو سدددددددياسدددددددة مع متاشددددددديا 
 يف ليهاع املنصوص اإلجرا ات تنفيذ عن املعلومات آخر يعرض متابعة

 تشدددددددددددرين/مربنوف يف عقدها املزمع دورهتا يف الربنامج جلنة إىل اإلدارة رد
 .2017 الثاين

 وضع شأنب اللجنة توصيات استعراض إىل اجمللس تطلع)...(  اجمللس إن -25
 يف احملرز قّدمالت جان  إىل املناخ ت رّي  اا  يف املنظمة لعمل اسدددددددددرتاتيجية
 دورات  إحدى يف التقييم، يف الواردة التوصدديات ملعاجلة املتخذة اإلجرا ات

 (( ) 12 الفقرة) املقبلة

X   عشددرة اسددعةالت الدورة إىل االسددرتاتيجيةب مّتصددلة طريقة خارطة ع رضددت 
 ع رضدددددددددددددددددت كمددددا(   4/119PC الوثيقددددة) الربنددددامج للجنددددة بعددددد املددددائددددة

 ومت. 2016 عددام يف ع قدددت اليت للمنظمددة الفنيددة اللجددان دورات على
 اليت عقدتا دورهت يف الربنامج جلنة إىل نفسددددددددددددها االسددددددددددددرتاتيجية تقدم

 .2016 الثاين تشرين/نوفمرب يف

 إلجرا  حةاملقرت  الطريق وخبارطة احملرز بالتقدم علما   أخذ)...(  اجمللس إن -26
 جلنددة آرا  لىع احلصددددددددددددددو  إىل وتطّلع التقييم، لوظيفددة املسددددددددددددددتقددل التقييم

 X  دورهتا يف الربنامج نةجل إىل التقييم لوظيفة املستقل التقييم تقرير وع رض 
 .2016 الثاين تشرين/نوفمرب يف املعقودة

http://www.fao.org/3/a-mp780a.pdf
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 الخمسينو  الثالثة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2015 كانون األول/ديسمبر 4 – الثانيتشرين /نوفمبر 30) المائة بعد

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 املائة عدب واخلمسددن اخلامسددة الدورة خال  النهائي التقرير بشددأن الربنامج
 ((د) 12 الفقرة) 2016 األو  كانون/ديسمرب يف للمجلس

 بالحوكمة المتعّلقة المسائل

 روما في مقارها توجد التي الوكاالت بين التعاون
-------- 

 Mario Lubetkinالتقرير:  إعداد عن المسؤول

 الدوي الصددددددددندو  إىل االنضددددددددمام على املنظمة شددددددددجع)...(  اجمللس إن -27
 شددددددددددددددرتكةم وثيقة إعداد أجل من العاملي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية
 روما من خذتت اليت الوكاالت بن يف املسدددددددددددتقبل التعاون عناصدددددددددددر تعرض

 عام يف عنيةامل الرئاسية األجهزة ِقبل من استعراضها يتم أن على هلا، را  امق
 (40 الفقرة) 2016

 X 
 

 ائةبعد امل واخلمسدددددن اخلامسدددددة الدورة خال  البند اسدددددتعراض سددددديجري 
 .2016 األّو  كانون/ديسمرب يف للمجلس
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 عدب الخمسين دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2014 كانون األول/ديسمبر 5 –1) المائة

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 (2014 الثاني تشرين/نوفمبر 5) المالية للجنة المائة بعد والخمسين السادسة والدورة البرنامج للجنة المائة بعد عشرة السادسة الدورة بين المشترك االجتماع تقرير
-------- 

 Rakesh Muthooالتقرير:  إعداد عن المسؤول
 

 ا لبندد اجلهود بددذ  يف االسددددددددددددددتمرار إىل املنظمددة دعددا)...(  اجمللس إن -28
 ات،املسدددددتوي مجيع على الدو  غري من الفاعلة اجلهات مع الشدددددراكات

 حمددة مرحلية تقارير رفع املشدددددددددددددرتك االجتماع طل  على اددا   مؤكدا  
تان مع االسددددددددددرتاتيجي] املسددددددددددتقبل يف االسددددددددددرتاتيجيتن من كل  بشددددددددددأن

 ((أ) 15 الفقرة) ؛[منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص

X   املالية جلنيت نب املشرتك االجتماع إىل منتظم بشكل سنوي مرحلي تقرير ي رَفع 
 .والربنامج

 
 


