
June 2017 C 2017/31 Rev.1 

 

  ؛)QR( السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 . لبيئةل مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

  

A 

 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 إصالحات الحوكمة في منظمة األغذية والزراعة تنفيذ إجراءات
  

 موجز
 
 ســـــــــــــلســـــــــــــلة ،2015 حزيران/يونيو يف والثالثني التاســـــــــــــعة دورته يف )،املنظمة( والزراعة األغذية منظمة مؤمتر أقر 

 صـــــــدرتو  .والزراعة األغذية منظمة يف احلوكمة إلصـــــــالحات املســـــــتقل االســـــــتعراض تقييم عن الصـــــــادرة التوصـــــــيات من
 عمل جملموعة اجتماعني عن ،C 2015/26 Rev.1 الوثيقة من الثاين زءاجل يف املؤمتر على ُعرضــــــــت اليت التوصــــــــيات، هذه

 وفقاً  ،2015 شباط/ايرفرب  يف للمجلس املستقل الرئيس اعقدمه إىل دعا ،احلوكمة إصالحات بتقييم معنية العضوية مفتوحة
 الوثيقة هذه وتقدم .)2013 األول كانون/ديســــــــــــمرب( للمجلس املائة بعد واألربعني الثامنة الدورة عن الصــــــــــــادر للتكليف
  .التوصيات هلذه استجابةً  املتخذة املتابعة إجراءات عن معلومات

 المؤتمر جانب من اتخاذها المقترح اإلجراءات
 
 املتفق ياتللتوصـــــــــــ اســـــــــــتجابة املتخذة املتابعة إجراءات عن املقّدمة باملعلومات علماً  األخذ إىل مدعو املؤمتر إن 

 .احلوكمة إصالحات تقييم عن الصادرة عليها
 :إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أي توجيه ميكن

 
 Wilfred Ngirwa السيد

 للمجلس املستقل الرئيس
 57045 06570 39+ :اهلاتف
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 .عليها املتفق لتوصياتل استجابة املتخذة اإلجراءات عن تفاصيل الوثيقة هذه تقّدم -1
 
 اخلامســــة دورته يف اجمللس أقرّ  :التنظيمية واألطر العالمية الســــياســــات اتســــاق اســــتعراض بشــــأن - 1 التوصــــية -2

 عمل يف وتأثريه املناخ تغّري " 2019-2018 الســـنتني لفرتة التايل املوضـــوع )2016 األّول (ديســـمرب/كانون املائة بعد واخلمســـني
 عليه. للموافقة C 2017/35 الوثيقة ضمن املؤمتر إىل أحيل الذي "،وأنشطتها املنظمة

 
ــــية -3 ـ ـ ـــــأن - 2 التوصــ ـ ـــــراف وظيفة بشــ ـ  ملتاحةا النتائج على القائمة البيانات على الرتكيز األمانة زادت :للمجلس اإلشــ

 خالل من وكذلك ،2016 - املدة منتصـــف الســـتعراض التوليفي التقرير ويف 2015-2014 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير يف لألعضـــاء
 .ةالرئاسي ةز جهألل الرمسية دوراتال انعقاد قبل بعمق وحبثها وحتليلها والوثائق القضايا بعرض تسمح رمسية غري اجتماعات

 
 بنجاح تمرّ اســ :اإلضــافية المســؤوليات حالة في للمجلس المســتقل للرئيس الدعم توفير بشــأن - 5 التوصــية -4

 فرتة يف الناشــئة اجاتلالحتي وفقاً  األمانة مســاعدة لمجلسل املســتقل رئيسال يطلب أن يف املتمثلةو  هبا املعمول املمارســة اتباع
 الدورات. بني ما
 
ــــية -5 ــــأن - 6 التوصــ ــــتقل الرئيس مؤهالت بشــ  ؤهالتمل مقرتح إضـــــــايف مرجع املؤمتر على عرضيُ  :للمجلس المســ
 .C 2017/LIM/8 الوثيقة ضمن عليه للموافقة للمجلس املستقل الرئيس ملنصب ملرشحنيا
 
 أســاس لىع الربنامج وجلنة املالية جلنة أعمال جداول وضــع جيري :الوقت مع القضــايا تعّقب بشــأن - 7 التوصــية -6

 اللجنتني عن الصـــــــــــــــادرة والتوجيهــات ،للمنظمــة العــامــة الالئحــة من 27و 26 تنياملــاد يف املبني النحو على تنياللجن والييت
 .املقتضى حبسب جالربام وضع دورة خالل دوري بشكل استعراضها جيري اليت االسرتاتيجية أو املشرتكة املسائلو  ،اجمللس أو

 العام. املدير أو لساجمل هايلإ حييلها حمددة بنود يف واليتها، حبكم ،النظر إىل مدعّوة والقانونية الدستورية الشؤون جلنة وإن
 
 امباألحك األعضـــاء للمجلس املســـتقل الرئيس ذّكر :المجلس للجان المرشــحين مؤهالت بشــأن - 8 التوصــية -7

 ملنعقدا اإلقليمية اجملموعات رؤســــــاء ونواب رؤســــــاء مع الرمسي غري االجتماع خالل للمنظمة العامة الالئحة من الصــــــلة ذات
 لتمكني اإلنرتنت على ترشيح استمارة ُوضعت ذلك، إىل وباإلضافة .للمجلس املائة بعد واخلمسني السادسة لدورةل حتضرياً 

  ،الثالث اجمللس انللج باملرشـــــحني املتعّلقة اجمللس وثيقة معاجلة عملية حتســـــني ضـــــمانو  الذاتية ســـــريهم إدراج من املرشـــــحني
 .املؤمتر دورة انعقاد عقب واحد ليوم تعقد اليت اجمللس دورة يف تقّدم أن على

 
ــــية -8 ـ ـ ـــــأن - 9 التوصــ ـ ـ ـــــتعراض بشـ ـ ـ   النظر دىل ،املاليةو  الربنامج يتجلن أعضـــــــــــاء يقوم :والمراجعة التقييم تقارير اسـ
 وناملعنيّ  الرؤســــــــــاء يقومو  – واملراجعة التقييم تقاريرب اخلاصــــــــــة املقرتحات باســــــــــتعراض ،تيهمادور ل نياملؤقت األعمال جدويل يف

 لعمليات املتجددة شـــاريةاإل العمل خطة" دوري بشـــكل الربنامج جلنة تســـتعرض التقييم، تقارير إىل وبالنســـبة عليها. باملوافقة
 اجمللس. عليها ليصادق "والربناجمية االسرتاتيجية التقييم

 
ـ -9  عمل ارســـاتمم يف التوصـــية تعميم جرى :الدورات بين ما فترة خالل الفنية اللجان والية بشــأن - 10 يةالتوصـ

 األمم منظومة عرب الســـــائد املوقف إىل أشـــــارت اليت والقانونية، الدســـــتورية الشـــــؤون جلنة مبشـــــورة وعمالً  .اللجان من جلنة كل
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 الدورات بني اصــــــلةالف الفرتة يف اجتماعات عدة ،املاضــــــية الســــــنتني فرتة خالل ،التوجيهية اللجان/املكاتب عقدت املتحدة،
 .لدوراتا ضريحت يف احملرز التقدم واستعراض ،األخرى اللجان مكاتب مع بالتنسيق اللجان، أعمال ولاجد وضع على ركّزت

 
ــــية -10 ـ ـ ـ ـ ـ ـــــأن - 11 التوصــ ـ ـ ـ ـ  وىمســــــــــــــت على النتائج تقدمي رغم :اإلقليمية المؤتمرات قبل من األولويات تحديد بشــ

 املبادرات على ليمياإلق املســتوى على األولويات بشــأن اإلقليمية املؤمترات توجيهات رّكزت ،)أدناه انظر( والنواتج املخرجات
 األولويات حتديد اتعملي لتحســني الفرصــة ذلك يتيحوســ .املســتدامة التنمية أهداف ذلك يف مبا الناشــئة، والقضــايا اإلقليمية

 مةللمنظ االســــــرتاتيجية األهداف بني القوية الصــــــلة إىل اً نظر  ،2018 لعام اإلقليمية املؤمترات جولة يف اإلقليمي املســــــتوى على
 .2021-2018 األجل املتوسطة اخلطة يف املستدامة التنمية وأهداف

 
ع لقد :اإلقليمية للمؤتمرات المتاحة المعلومات بشــأن - 12 التوصــية -11  النتائج لىع القائمة البيانات نطاق توســـّ

 اخلاصـــة النواتجو  املخرجات مســـتوى على النتائج جدولة بشـــأن ذلك يف مبا كميتها، ازدادت كما اإلقليمية للمؤمترات املتاحة
  .اإلقليمية املبادرات يف احملرز والتقدم ،إقليم بكل

 
ــــية -12  لساجمل قضـــــــايا متابعة تتم :هلجانو  للمجلس الســـــنوات المتعدد العمل برنامج شـــــكل بشـــــأن - 13 التوصـ

  رمسية غري اجتماعات خالل بانتظام األعضــــــاء يناقشــــــها اليت واملقرتحات لمدخالتل وفقاً  االقتضــــــاء حبســــــب واســــــتعراضــــــها
 لديها. السارية املمارسات اجمللس جلان وتتبع .اجمللس جلسات ويف للمجلس املستقل الرئيس مع
 

  والعشــــرين ةاحلادي دورهتا يف الربنامج، جلنة اســــتعرضــــت :المواضـــيعية التقييم أعمال نطاق بشـــأن - 15 التوصـــية -13
 دورته يف اجمللس مأقّرهو  ،ييمالتق ملكتب عمل وخطة اسرتاتيجية جانب إىل ،املواضيعية االسرتاتيجيات تقييم اقرتاح املائة، بعد

 املائة. بعد واخلمسني السادسة
 


