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 ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة )QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 المجلس
 الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة

 2017ديسمبر/كانون األول  8-4روما، 

 البرنامج للجنة المائة بعد والعشرين الثالثة) الخاصة( الدورة تقرير
 )2017 الثاني تشرين/نوفمبر 21 روما،(

 
 

 المجلس جانب من اتخاذها المقترح اإلجراءات
 
  .الربنامج جلنة إليها خلصت اليت باالستنتاجات علما يأخذ أن يف اجمللس يرغب قد 

 :إلى الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أي توجيه يمكن
 Agustin Zimmermannالسيد 

 الربنامج جلنة أمني
 5987 5705 3906+ :اهلاتف
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 البرنامج للجنة المائة بعد والعشرين الثالثة) الخاصة( الدورة تقرير
 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 21 روما،

 
 مقدمة

 
 .املائة بعد والعشرين الثالثة) اخلاصة( لدورهتا التايل التقرير اجمللس على اللجنة عرضت -1
 
  األعضــــــاء ممثلو ،)هولندا( Johannes Petrus Hoogeveen الســــــيد ســــــعادة إىل باإلضــــــافة الدورة، حضــــــر وقد -2

 :أمساؤهم التالية
 

 )ماليزيا( Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor السيد )األرجنتني( Maria Cristina Boldorini السيدة سعادة
 )بريو( Claudia Elizabeth Guevara de la Jara السيدة )كندا( Jennifer Fellows السيدة
 )سويسرا( François Pythoud السيد سعادة )الكونغو( Marc Mankoussou السيد
 )املتحدة اململكة( Marie-Therese Sarch السيدة سعادة )اليابان( Toru Hisazome السيد
 )األردن( العرقان سالمة رشيد فيصل السيد

 
 1التقييم مكتب مدير والية تجديد

 
 :يلي مبا املنظمة، يف التقييم مكتب ميثاق من 43 للفقرة وفقا الربنامج، جلنة قامت -1
 

 السابقة؛ دورهتا يف االقرتاح وصول تأخر عن املقّدمة باالعتذارات ورّحب األمانة تلقتها اليت بالوثيقة رّحبت )أ(

 مدهتا وأخرية أخرى لوالية للتقييم مديراً  Masahiro Igarashi الســــــــــــيد تعيني إعادة القرتاح تأييدها عن وأعربت )ب(
  التقييم جمال يف يلالطو  وباعه ونوعيتها، اللجنة إىل أرســـــــلت اليت التقييم تقارير كم  إىل باالســـــــتناد ســـــــنوات أربع
 احلالية؛ واليته فرتة خالل وأدائه املتحدة، األمم منظومة يف

 التقييم؛ مدير ةوظيف استقاللية وكذلك الرئاسية، واألجهزة العام املدير إزاء املزدوج اإلداري التسلسل أمهية على وشّددت )ج(

 دورة يف التقييم لوظيفة ملستقلا التقييم توصيات تنفيذ يف احملرز التقّدم عن للمتابعة تقرير استعراض إىل وتطّلعت )د(
 .املقبلة دورهتا يف ذلك أمكن وإن قادمة،

                                                      
 .PC 123/2الوثيقة   1


