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 المائة بعد والخمسين الخامسة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 األّول كانون/ديسمبر 9 – 5)

 التنفيذ الةح

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 2021 -2018 للفترة األجل المتوسطة للخطة العريضة والخطوط المراجع االستراتيجي اإلطار
------ 

 Boyd Haight التقرير: إعداد عن المسؤول

 ينطوي ملحقدددا   2021-2018 للفرتة األجدددل املتوسدددددددددددددددطدددة اخلطدددة تتضدددددددددددددددمن أن طلددد  )...( اجمللس إن -1
 املقرتح النتدددائ  وإطدددار 2017-2014 الفرتة يف املسدددددددددددددددتخددددم النتدددائ  إطدددار بن واضدددددددددددددددحدددة مقدددارندددة على
 النطاق أفضدددددددددددل بصدددددددددددورة ليعكس 6 اهلدف عنوان بتغيري وأوصدددددددددددى ((ج) 8 الفقرة) 2021-2018 للفرتة

 واملسددددددددداواة اخاملن تغريّ ) الشددددددددداملة واملواضددددددددديع واإلحصدددددددددا ات الفنية اجلودة: التاي النحو على ب  املتصدددددددددل
 ((هد) 8 الفقرة) (والتغذية واحلوكمة اجلنسن بن

X    3/2017يددددددددددرد ذلدددددددددد  يف الددددددددددوثدددددددددديددددددددددقددددددددددةC   عددددددددددلددددددددددى الددددددددددعددددددددددنددددددددددوان الددددددددددتدددددددددداي
http://www.fao.org/pwb/home/ar/. 

  (2016 أيلول/سبتمبر 30-26) الزراعة للجنة والعشرين الخامسة الدورة تقرير
------ 

 Robert Guei التقرير: إعداد عن المسؤول

 أيار،/مايو 20 يف ،"للنحل العاملي باليوم االحتفا " بشددددأن القرار مشددددروع على صددددادق )...( اجمللس إن -2
 ((أ) 12 الفقرة) العتماده األربعن دورت  يف املنظمة مؤمتر على سيعرض والذي

X    يرد مشدددددددددددددددروع القرار يف الوثيقددةC 2017/LIM/11  بعنوان االحتفددا  بدداليوم العدداملي
 .للنحل

 

 والذي ،2020 عام يف" النباتية للصحة الدولية السنة" بشأن القرار مشروع على صادق )...( اجمللس إن -3
 ((ب) 12 الفقرة) العتماده األربعن دورت  يف املنظمة مؤمتر على سيعرض

X    يرد مشروع القرار يف الوثيقةC 2017/LIM/10 النباتية للصحة الدولية بعنوان الّسنة. 

http://www.fao.org/pwb/home/ar/http:/www.fao.org/pwb/home/ar/
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 المائة بعد والخمسين الخامسة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 األّول كانون/ديسمبر 9 – 5)

 التنفيذ الةح

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 لإلبليات دولية سدددنة ختصدددي  مبدأ وأّيد الغذائي األمن إىل بالنسدددبة اإلبليات بأمهية أقرّ  ()... اجمللس إن -4
 دورت  يف اجمللس إىل سدددددددددددديحا  االقرتاح هذا أنّ  وإىل املعلومات من مزيد توافر ضددددددددددددرورة إىل اإلشددددددددددددارة مع

 ()ج( 12 الفقرة) في  ينظر لكي 2017 نيسان/أبريل شهر يف املائة بعد واخلمسن السادسة

X    يرد ذل  يف الوثيقةCL 156/7  لإلبليات الدولية سنةالبعنوان. 

 

  (2016 تّموز/يوليو 15-11)األسماك  مصايد للجنة والثالثين الثانية الدورة تقرير
------ 

 Hiromoto Watanabe: التقرير إعداد عن المسؤول

 الصددددددددددددددديد ملكافحة العاملي باليوم االحتفا " بشددددددددددددددددأن القرار مشدددددددددددددددروع على صددددددددددددددددادق )...( اجمللس إن -5
 رت دو  يف املنظمة مؤمتر على سددددددددددديعرض والذي ،"حزيران/يونيو 5 يف تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري

 ((أ) 15 الفقرة) العتماده األربعن

X    يرد مشروع القرار يف الوثيقةC 2017/LIM/12. 

 

 املائية ا األحي وتربية األمساك ملصدددايد الدولية السدددنة" بشدددأن القرار مشدددروع على صدددادق )...( اجمللس إن -6
 العتمدددددددداده األربعن دورتدددددددد  يف املنظمددددددددة سددددددددددددددديعرض على مؤمتر والددددددددذي ،"2022 عددددددددام يف احلرفيددددددددة

 ((ب) 15 الفقرة)

X    يرد مشروع القرار يف الوثيقةC 2017/LIM/13. 

 

 (2016 الثاني تشرين/نوفمبر 11-7)البرنامج  للجنة المائة بعد العشرين الدورة تقرير
------ 

 Rakesh Muthoo: التقرير إعداد عن المسؤول

لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جما  تغري املناخ  احملّدثة االسدددددددددددددرتاتيجية أن إىل أشدددددددددددددار )...( اجمللس إن -7
 (20 الفقرة) 2017 آذار/مارس يف سُتعقد اليت دورهتا يف الرنام  جلنة إىل سُتحا 

X    2/121يرد ذل  يف الوثيقةPC . 
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 المائة بعد والخمسين الخامسة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 األّول كانون/ديسمبر 9 – 5)

 التنفيذ الةح

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 ملسددددددددتقبليةا التقييم عمليات يف اجلنسددددددددن بن املسدددددددداواة ملسددددددددألة ملحق ختصددددددددي  طل  )...( اجمللس إن -8
 أساس كخط  سناجلن بن باملساواة اخلاصة السياساتية املنظمة معايري واستخدام االسرتاتيجية لألهداف

  ((ب) 22 الفقرة)

 X    جار. 

 شدددددددددددددبا /رايرف يف الدائمن للممثلن عقدها املزمع الرمسية غري اإلحاطة جبلسدددددددددددددة رّح  )...( اجمللس إن -9
 ((و) 22 قرةالف)وضميمت   الرئيسي املقر يف للمنظمة الفنية للقدرات املستقل التقييم عن 2017

X   2017شبا  /فراير 9 يف الدائمن للممثلن الرمسية غري اإلحاطة ُعقدت جلسة. 

 املقر يف للمنظمة يةالفن للقدرات املسددددددددددتقل للتقييم النهائي التقرير اسددددددددددتعراض إىل تطّلع )...( اجمللس إن -10
 2017 نيسدددان/بريلأ يف عقدها املزمع املائة بعد واخلمسدددن السدددادسدددة دورت  يف امليدانية واملكات  الرئيسدددي

 ((و) 22 الفقرة)

X   الوثيقتن  ةاالجتمدداع املشدددددددددددددددرتك بن جلنيت الرنددام  واملدداليدد اسدددددددددددددددتعرضC 2017/26 
 واخلمسددددددددددددن السددددددددددددادسددددددددددددةقبل الدورة  2017يف مارس/آذار  C 2017/26 Sup. 1و

 املائة للمجلس. بعد

 ا جم يف املنظمة عمل بشدددددددأن الدائمن للممثلن املخصدددددددصدددددددة الرمسية غري بالندوة رّح )...(  اجمللس إن -11
 ((ز) 22 الفقرة) 2016 األّو  كانون/ديسمر 15 يف عقدها املزمع اجلنسن بن املساواة

X   جما  يف املنظمة عمل الدائمن بشدددددأن للممثلن الرمسية غري اإلحاطة ُعقدت جلسدددددة 
 .2016كانون األّو  /ديسمر 15 يف اجلنسن بن املساواة

 المالية للجنة( 2016 الثاني تشرين/نوفمبر 11-7) المائة بعد والستين والرابعة (2016 الثاني تشرين/نوفمبر 3-2) المائة بعد والستين والثالثة (2016 أيار/مايو 25-23) المائة بعد والستين الثانية الدورات تقارير
------ 

 David McSherryالتقرير:  إعداد عن المسؤول

إىل الدورة  2015 لعام للمنظمة املراجعة احلسددددددابات بشددددددأن القرار مشددددددروع برفع أوصددددددى )...( اجمللس إن -12
  ((هد) 23 الفقرة)األربعن للمؤمتر العتماده 

 
 

X    يرد مشروع القرار يف الوثيقةC 2017/LIM/3. 
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 المائة بعد والخمسين الخامسة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 األّول كانون/ديسمبر 9 – 5)

 التنفيذ الةح

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 (2016 األول تشرين/أكتوبر 26-24)والقانونية  الدستورية الشؤون للجنة المائة بعد الثالثة الدورة تقريـر
------ 

 Antonio Tavaresالتقرير:  إعداد عن المسؤول

 بالتشاور ي،فور  مفعو  مع املنظمة، وأمانة للمجلس املستقل الرئيس يقوم )...( على أن وافقاجمللس  إن -13
 اقرتاح إىل لالتوصدددددددّ  بغية املنظمة دسدددددددتور من 14 املادة مبوج  املنشدددددددأة األجهزة من املعنين اجلهازين مع

 اقرتاحا   يكون أن على ،14 املادة مبوج  املنشدأين املعنين اجلهازين أمنا  لتعين الراعية اإلجرا ات بشدأن
 ((أ) 27 الفقرة) 2018 سنة هناية مع املنظمة جملس إىل حيا  وأن اجلهازان ب  يقبل

 X   ّصدددددددددددايدم بالتواصدددددددددددل مع هيئة املنظمة وأمانة للمجلس املسدددددددددددتقل الرئيسمن  قام كل 
 لألغذية لنباتيةا الوراثية املوارد بشددددددددأن الدولية واملعاهدة اهلندي احمليط يف التونة أمساك

 والزراعة بشأن تنفيذ هذا القرار.

 أن دون ومن اسددددددددتثنائية وبصددددددددورة فوري، مفعو  العام، مع املدير على أن يصدددددددددر )...( وافقاجمللس  إن -14
 التونة أمساك ايدمصددد هيئة) اجلهازين أميين تعين أجل من شددداغرتن لوظيفتن إعالنا   سدددابقة، هذا يشدددكل

 ((ب) 27 فقرةال( )والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية واملعاهدة اهلندي احمليط يف

 X  .مت اإلعالن عن الوظيفتن الشاغرتن وإن عملية التعين جارية 

 بالحوكمة المتعلقة المسائل

 روما في مقارها توجد التي الوكاالت بين التعاون
----- 
 Mario Lubetkinالمسؤول عن إعداد التقرير: 

 اليت ثالثال للوكاالت الرئاسددية لألجهزة مشددرتكة اجتماعات عقد من الفائدة على وافق )...( اجمللس إن -15
 (34 قرةالف) سنوي أساس على الوكاالت هذه بن التعاون عن تقرير إعداد وعلى روما، يف مقارها توجد

 X   على قدم وسددددداق جار  إن التشددددداور بشدددددأن عقد اجتماع مشدددددرتك لألجهزة الرئاسدددددية. 
 وسدددددددددددددددوف تعرض الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما التقرير السدددددددددددددددنوي عن التعاون

 .2017يف ما بينها خال  عام 
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 المائة بعد والخمسين الخامسة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 األّول كانون/ديسمبر 9 – 5)

 التنفيذ الةح

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 للمؤتمر األربعين بالدورة الخاصة الترتيبات

------ 

 Louis Gagnonالمسؤول عن إعداد التقرير: 

 بن املسددداواة عن خاص حدث لعقد اقرتاح تفاصددديل مناقشدددة يف أكثر التعمق على اتفق )...( اجمللس إن -16
 اتاجتماع يف وذل  في ، النشدددددددددددطة للمشددددددددددداركة لألعضدددددددددددا  اجملا  إفسددددددددددداح مع املؤمتر، خال  اجلنسدددددددددددن

 ((ج) 35 قرةالف) اإلقليمية اجملموعات رؤسا  مع للمجلس املستقل الرئيس من بدعوة تُعقد رمسية غري

X    شدددهريةال اجلنسدددن خال  االجتماعات بن املسددداواةمتت مناقشدددة احلدث اخلاص عن 
 للمجلس خال  الفرتة املمتدددددددددة املسدددددددددددددددتقددددددددل اليت عقدددددددددهددددددددا الرئيس الرمسيددددددددة غري

 .2017من فراير/شبا  إىل أبريل/نيسان 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

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

 Boyd Haight التقرير: إعداد عن المسؤول

 برندام  ويف حلداليدةا السدددددددددددددددنتن فرتة يف الالمركزيدة لتعزيز اجلهود من املزيدد بدذ  إىل تطّلع)...(  اجمللس إن -17
 ومواجهددة لبدداهتدداط لتلبيددة األخرى وامليدددانيددة اإلقليميددة املكدداتدد  تعزيز يشدددددددددددددددمددل مبددا املقبددل، وامليزانيددة العمددل

 ((و) 7 الفقرة) أمامها؛ املاثلة التحديات

X    الوثيقةيرز ذل  يف PC 122/3 – FC 166/6 اضالسدددددتعر  لتجميعيا بعنوان التقرير 
بعنوان برنام  العمل وامليزانية للفرتة  C 2017/3والوثيقة  2016 – املدة منتصدددددددددددددددف

 .2017اليت ُنشرت يف فراير/شبا   2018-2019

 املخرجاتب اخلاصدددددددة التقارير حتسدددددددن مواصدددددددلة وإىل املؤشدددددددرات غايات تعديل إىل تطلع)...(  اجمللس إن -18
 ((م) 7 الفقرة)الرام .  تنفيذ تقرير من املقبلة النسخة يف والنوات 

 
 

 X  (2018 آذار/مارس) 2017- 2016 للفرتة الرام  تنفيذ تقرير يف سُيدرج. 
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 التنفيذ الةح
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سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

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

 Rakesh Muthoo: التقرير إعداد عن المسؤول

 مفادها اليتو  املائة بعد واخلمسدددددددددددددددن الثالثة دورت  يف عن  الصددددددددددددددددادرة بالتوجيهات ذّكر)...(  اجمللس إن -19
 2017 عدددام يف املؤمتر فيددد  لينظر مسدددددددددددددددتقدددل للقددددرات الفنيدددة يف املنظمدددة بتقييم األمددداندددة تضدددددددددددددددطلع أن
 ((أ) 13 الفقرة)

X   للمؤمتر ألربعنا الدورة انعقاد قبل الرئاسدددددددية األجهزة دورات إىل النهائية الوثيقة تُقّدم 
 .2017 متّوز/يوليو يف

 قبل 2017 عام مطلع يف لألعضدددددددا  رمسية غري إحاطة جلسدددددددة لتنظيم تقديره عن أعرب)...(  اجمللس إن -20
 ((ج) 13 الفقرة) التقييم لتقرير النهائية الصيغة وضع

X    2017فراير/شبا   9للممثلن الدائمن يف  الرمسية غري اإلحاطة جلسةُعقدت. 

 قبل ،2017 نيسددددددددان/لأبري يف سددددددددتعقد اليت دورت  يف التقييم نتائ  اسددددددددتعراض إىل تطّلع)...(  اجمللس إن -21
 ((.هد) 13 الفقرة) األربعن دورت  يف املؤمتر إىل إحالتها

X   للمؤمتر ألربعنا الدورة انعقاد قبل الرئاسدددددددية األجهزة دورات إىل النهائية الوثيقة تُقّدم 
 .2017 متّوز/يوليو يف

 املنظمة غاتل مجيع يف والفورية التحريرية الرتمجة خدمات انتظام ضدددددددددددددددمان إىل باحلاجة أقرّ   اجمللس إن -22
 الالزمة التدابري اختاذ األمانة من وطل  الرتبة، أجل من العاملية للشدددددددددددددددراكة اجلمعية العامة جلسدددددددددددددددات يف
 وامليزانية لعملا برنام  إعداد عند املنظمة يف املختصدددة الرئاسدددية األجهزة فيها تنظر لكي الصددددد، هذا يف

  (.14 الفقرة) 2019-2018 للفرتة

 X  الوثيقةC 2017/3 -  املقررة الدورات على شبكة اإلنرتنت: قائمة 12امللحق. 

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

 Rakesh Muthooالتقرير:  إعداد عن المسؤول

 يف املنظمة مؤمتر ي ف لينظر اجلنسدددددن بن باملسددددداواة املتعّلق املنظمة عمل تقييم طل  أقر)...(  اجمللس إن -23
 ((د) 15 الفقرة) 2019 عام

 X  2019 عام يف للمؤمتر واألربعن احلادية الدورة على عرض  املقرر من. 
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 المائة عدب والخمسين الثالثة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2015 كانون األول/ديسمبر 4 – تشرين الثاني/نوفمبر 30)

 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

 ذل  يف مبا املشددددددددددرتكة، للمواضدددددددددديع الواجبة العناية إيال  أمهية على شدددددددددددد)...(  اجمللس إن -24
 منتظم شدددددددددكلب اإلبالغ إىل وتطلع واحلوكمة، املناخ وتغرّي  والتغذية اجلنسدددددددددن بن املسددددددددداواة
 الرام ؛ تنفيذ وتقرير املدة منتصددددف اسددددتعراض تقرير يف األولويات هذه تنفيذ عن ومنهجي

 ((ح) 7 الفقرة)

 X  ام الر  عمددل خطط يف املشدددددددددددددددرتكددة املواضددددددددددددددديع بدددم  االسدددددددددددددددرتاتيجيددة الرام  قددادة قددام 
 م الرنا جلنيت على املعروضددددددددة املعلومات وسددددددددرتد. 2017 – 2016 للفرتة االسددددددددرتاتيجية

 يف أخرى، تقارير جان  إىل ،2015-2014 للفرتة الرام  تنفيذ تقرير يف والواردة واملالية
 التوجيهات مع ( متاشددددددددديا  PC 122/3 – FC 166/6)الوثيقة  املّدة منتصدددددددددف اسدددددددددتعراض

 .جملس املنظمة عن الصادرة

 تأثري اسدددددددددددددددتعراض إىل ،2017 آذار/مارس يف عقدها املزمع دورت  يف تطلع )...( اجمللس إن -24
 وامليزانية العمل ام برن تنفيذ على الرئيسدددددددددددددددي املقر هيكل يف والتعديالت اإلدارية الرتتيبات

 عراضاسدددددت سدددددياق يف وذل  الفنية، اإلدارات على تأثريها عن فضدددددال   ،2017-2016 للفرتة
 (( ) 7 الفقرة) 2016 لعام املدة منتصف

 X  2016 لدعددددددددام املددددددددّدة مدندتصددددددددددددددددف السددددددددددددددددتدعدراض الدتدجدمديدعدي الدتدقدريدرعدرض  سدددددددددددددددديدتدم 
 على دورة جلنيت الرندددام  واملددداليدددة اليت سدددددددددددددددُتعقددد( PC 121/3 - FC 166/6 )الوثيقدددة

 .الربيع فصل يف

 

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

 Rakesh Muthoo: التقرير إعداد عن المسؤول

 ذيةاألغ عن املعارف جما  يف املنظمة مسددددددددددددددددامهة بشددددددددددددددددأن بالتقييم رّح )...(  اجمللس إن -26
 ملعاجلة ملتخذةا اإلجرا ات يف احملرز التقدم اسددددددددتعراض إىل وتطّلع علي ، اإلدارة وبرد والزراعة

 ونشدددددددرها عرفيةامل املنتجات نطاق توسددددددديع خي  ما يف سددددددديما ال ونتائج ، التقييم توصددددددديات
 ((أ) 12 الفقرة) املنظمة لغات يف مجيع

 X    آخر يعرض متابعة رتقري رفع سددديتم التقييم، بعمليات املتعلقة املنظمة سدددياسدددة مع متاشددديا 
 نددددام الر  جلنددددة إىل اإلدارة رد يف عليهددددا املنصدددددددددددددددوص اإلجرا ات تنفيددددذ عن املعلومددددات

 .2017 الثاين تشرين/نوفمر يف عقدها املزمع دورهتا يف
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