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 اجمللس 
   الدورة الثامنة والستون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 –نوفمرب/تشرين الثاين  29

 للجنة الربانمج   بعد املائةنيالدورة )اخلاصة( احلادية والثالث تقرير

 ( 2021 متوز/يوليو 29) روما،
 

 املوجز 
 : مبا يلي املسألة التالية املتصلة بتخطيط الربامج وتقييمها، خاصة يف ما يتعلق يف حبثت جلنة الربانمج 

 تعيني مدير التقييم  ( أ) 
 وتلفت اللجنة عناية اجمللس إىل ما صدر عنها من نتائج وتوصيات بشأن هذه املسألة. 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
جلنة الربانمج من نتائج، ابإلضافة إىل ما صدر عنها من توصيات بشأن  لت إليه إّن اجمللس مدعّو إىل إقرار ما توصّ 

 املسائل الواقعة ضمن نطاق اختصاصاهتا. 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 Jiani Tianالسيدة 

 أمينة جلنة الربانمج 

 53007 06570 39+: اهلاتف 

 Jiani.Tian@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 املقّدمة 

 على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا )اخلاصة( احلادية والثالثني بعد املائة.الربانمج عرضت جلنة  -1
األعضررا    (، ممثلو)إسرررائيل  Yael Rubinsteinالسرريدة    سررعادة  ،وقد حضررر الدورة، ابإلضررافة إىل رئيسررة اللجنة -2

 التالية أمساؤهم:

  )فرنسا( Delphine Babin-Pelliardالسيدة  )األرجنتني( Carlos Bernardo Cherniakالسيد  سعادة
 1)كندا( Maarten de Grootالسيد  )الربازيل( Fernando José Marroni de Abreuالسيد  سعادة
 Morten von Hannoسررررررررررررررعرررررادة السرررررررررررررريرررررد   )زامبيا(  Kayoya Masuhwaالسيد 

Aasland  )السودان( سعدية املبارك أمحد دعاكالسيدة  )النرويج(  
  )نيوزيلندا( Donald G. Symeالسيد   )الصني( NI Hongxingالسيد 

 )اهلند( Bommakanti Rajenderالسيد  السيد زيد العاين )العراق(

 لة يف الدورة. ّّ ومل تكن مايل ممث -3

، حيث شرارك بع  األعضرا  19-بصرفة اسرتثنائية بسربا جائكة كوفيدخمتلط انعقدت هذه الدورة بشركل  قد و  -4
 عضا  آخرون ابلوسائل االفرتاضية.شخصًيا يف املقر الرئيسي للمنظمة فيما شارك أ

من الالئكة    7جلنة الربانمج، عماًل أبحكام املادة   أّكدتوابلنظر إىل أسرررررررررررلود انعقاد الدورة االسرررررررررررتثنائي هذا،  -5
( من الالئكة الداخلية للجنة الربانمج اليت تنص على عقد دورات 5)2على تعليق املادة   موافقتهاالداخلية للجنة الربانمج،  
 اللجنة يف مقر املنظمة.

عضرررا  أبنه سررريجري تعليق اجللسرررة يف حا  عدم بمني النصررراد القانوين ألسرررباد تقنية ت عيق  وأبلغت الرئيسرررة األ -6
 االتصا  ابلشبكة.

 2023إىل يونيو/حزيران  2021انتخاب انئب الرئيس للولية املمتدة من يوليو/متوز  -أّوًل 

)األرجنتني( انئًبا لرئيسرررررة جلنة   Carlos Bernardo Cherniakرت اللجنة ابإلمجاع انتخاد سرررررعادة السررررريد  قرّ  -7
 .2023إىل يونيو/حزيران  2021الربانمج للوالية املمتدة من يوليو/متوز 

 اعتماد جدول األعمال املؤقت  -اثنًيا

 اللجنة جدو  األعما  املؤقت هلذه الدورة. اعتمدت -8

 
 خال  الدورة.  Maarten de Grootالسيد  لّ لتكّل حم Julie Émondجرى تعيني السيدة   1
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 2تعيني مدير التقييم  -اثلثًا

 إّن اللجنة: -9
 ؛2022يناير/كانون الثاين  31أشارت إىل أّن والية املدير احلايل ملكتا التقييم تنتهي يف  ( أ) 
من ميثاق مكتا التقييم يف منظمة األغذية  42وفًقا لعملية تعيني مدير التقييم املبّينة يف الفقرة   وأشرررررررررررارت إىل أنه ( د) 

 والزراعة، سيقّدم فريق توصية هنائية بشأن املرّشح املناسا لكي يقوم املدير العام بتعيينه؛
بتشركيل الفريق يف يوليو/متوز   بد ًا  هبذه الوثيقة، 2وأحاطت علًما خبارطة الطريق الرفيعة املسرتوى الواردة يف املرفق   ( ج) 

 األو يف    مهررامرره  ، ومبرراشرررررررررررررررترره2021هبرردت تعيني مرردير التقييم اجلررديررد حبلو  ديسررررررررررررررمرب/ كررانون األو     2021

 ؛2022شباط فرباير/من 
لعضروية    ممثلي اللجنةووافقت، متاشررًيا مع ميثاق مكتا التقييم يف منظمة األغذية والزراعة، على ترشرريح اثنني من   ( د) 

 الفريق على النكو التايل:

 )الرئيسة( Yael Rubinsteinسعادة السيدة  -1

 )انئا الرئيسة( Carlos Bernardo Cherniakسعادة السيد  -2

 ثة يف دورهتا املقبلة. وتطّلعت إىل احلصو  على معلومات حمدّ  ،الشفافية يف العمليةي ة توخّ أمهيّ مدى وأبرزت  ( ه) 

 
 . PC 131/2الوثيقة   2


