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 1االستهالليةالبنود 

 

 2015مارس/آذار  27إىل  23عقد اجمللس دورته احلادية واخلمسني بعد املائة يف روما خالل الفرتة من  -1

  ، الرئيس املستقل للمجلس.Wilfred Ngirwaبرئاسة السيد 
 

 إجراءات الدورة

 2اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
 

جدول األعمال  واعتمدأحاط اجمللس علمًا بإعالن االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي  -2

. ويرد بعد البيان الذي ألقاه املدير العام، السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا واجلدول الزمين للدورة بصيغتهما املعدلتني

 من هذا التقرير. املرفق ألفجدول األعمال يف 
 

 3انتخاب ثالثة نواب للرئيس وتعين رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها
 

 اجمللـس ثالثة نـواب للرئيس هلـذه الــدورة، وهم: السيد عمر مصطفى كمال حلمي )مصر(،  انتخـب -3

 )زمبابوي(. Godfrey Magwenzi)اململكة املتحدة(، والسيد  Neil Briscoeوالسيد 

 

)اهلند( رئيسًا للجنة الصياغة إىل جانب ما يلي من األعضاء:  Vimlendra Sharanاجمللس السيد  وانتخب -4

أفغانستان، اجلزائر، األرجنتني، أسرتاليا، الربازيل، الصني، مصر، غابون، أملانيا، آيسلندا، اهلند، اليابان، 

 باكستان، االحتاد الروسي، الواليات املتحدة األمريكية.
 

 ة واملسائل املالية واإلداريةمسائل الربنامج وامليزاني
 

 )املراجعة( 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 20174-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 
 )املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014نظر اجمللس يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -5

 توصيات جلنيت الربنامج واملالية واالجتماع املشرتك بينهما. وأقّر 2017-2016للفرتة 
 

                                                 
 CL 151/PV/7و CL 151/PV/1الوثيقتان   1

 CL 151/ PV/7و  CL 151/PV/1و CL 151/INF/3و CL 151/INF/1 Rev.1و CL 151/1ق الوثائ  2

 CL 151/ PV/7و  CL 151/PV/1الوثيقتان   3

ــائق  4   C 2015/3 Information Note 3و C 2015/3 Information Note 2و C 2015/3 Information Note 1و C 2015/3 الوثـ

 CL 151/4مـن الوثيقـة    5والفقـرة   CL 151/3 الوثيقـة  من 21-19 الفقراتو C 2015/3 Information Note 5و C 2015/3 Information Note 4و

 CL 151/PV/7والوثيقة  CL 151/PV/6والوثيقة  CL 151/PV/2والوثيقة  CL 151/5من الوثيقة  6-4والفقرات 
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 ويف ما يتعلق باقرتاحات حتسني الوضع املالي للمنظمة والسيولة واالحتياطيات فيها، فإّن اجمللس: -6
 

األمانة على زيادة مشاركتها النشطة يف سعي النظام املشرتك لألمم املتحدة إىل إجياد أجنع وأفضل حّل  شّجع )أ(

 املتمثلة يف التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة؛ املعقدةمن الناحية العملية للمسألة 

صحي، مبا يف ذلك من خالل تغيري األمانة مواصلة جهودها الرامية إىل احتواء تكاليف التأمني ال إىل طلب )ب(

 ترتيبات الفاو لتقاسم تكاليف أقساط التأمني الصحي بني املنظمة واملشاركني يف اخلطة؛

سابقًا واملتمثل يف  أن يواصل املؤمتر اتباع النهج املتفق عليه ،2017-2016الفرتة املالية ب ، فيما يتعلقأوصى )ج(

 مليون دوالر أمريكي اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. 14.1تأمني متويل جزئي مبقدار 

 

ويف ما يتعلق مبضمون االقرتاحات الواردة يف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية وبالنظر إىل  -7

 املعلومات اإلضافية اليت أعطتها األمانة، فإّن اجمللس:
 

 توجه االسرتاتيجي للمنظمة يف اخلطة املتوسطة األجل؛يف ال االستمرارية أهميةعلى  شدد )أ(

برنامج العمل املقرتح وأشار إىل أن األمانة ستوّفر املزيد من التوضيحات ليبحث فيها األعضاء، مبا يف  دعم )ب(

 مسألة املساواة بني اجلنسني يف برنامج العمل وامليزانية باعتبارهاإبراز ذلك املزيد من املعلومات عن كيفية 

 موضوعًا شاماًل؛

مليون  14.2باقرتاح إعادة ختصيص  ورّحبالرتكيز والوفورات سحب على حتديد جماالت الرتكيز و أثنى )ج(

 دوالر أمريكي جملاالت أسندت إليها أولويات أكرب؛

عن طريق موارد من  2017–2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  6.1باقرتاح مجع مبلغ إضايف قدره  رّحب )د(

خارج امليزانية الستخدامه حصريًا بهدف تعزيز برنامج التعاون التقين دعمًا للدول النامية اجلزرية الصغرية  

 وبشكل خاص للتكّيف مع اآلثار النامجة عن تغّير املناخ؛

أجل النهوض بالعمل على أهمية تعزيز جهود الالمركزية من  وشدداقرتاحات إعادة اهليكلة التنظيمية  أّيد )هـ(

 الشامل للمنظمة؛

 نهج استباقي أكثر ومكّيف يف ما يتعلق بالبلدان املتوسطة الدخل؛ اتباععلى اقرتاح  أثنى )و(

 على االستعانة بشكل مستمر بالشراكات مبا ميّكن املنظمة من زيادة مزاياها النسبية؛ شّجع )ز(

على مواصلة استعراض قدرات املوارد البشرية وجمموعة املهارات ومكان وجودها من أجل تنفيذ برنامج  شّجع )ح(

 العمل على النحو األمثل.

 

 ، فإّن اجمللس:2017-2016أما يف ما يتعلق مبستوى امليزانية للفرتة  -8
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اليت أعطتها األمانة للزيادات يف الكلفة وبتحديد اجملاالت اليت ميكن حتقيق  بتحديث التقديرات رّحب )أ(

 مزيد من الوفورات فيها ومن املكاسب نتيجة زيادة الكفاءة؛

مليون دوالر أمريكي واخلاصة بربنامج التعاون التقين عن طريق  6.1على متويل الزيادة املقرتحة البالغة  وافق )ب(

 وذلك على أساس استثنائي؛  2017–2016ة يف الفرتة موارد من خارج امليزاني

 2019-2018على أن يتماشى االعتماد اخلاص بربنامج التعاون التقين يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  وافق )ج(

بهدف بذل كل اجلهود املمكنة إلعادة املوارد املتوافرة اخلاصة بربنامج التعاون  9/89مع قرار املؤمتر رقم 

 يف املائة من امليزانية اإلمجالية للربنامج العادي؛ 14ين إىل مستواها السابق والبالغ التق

على أهمية التحلي باملرونة الكاملة من جانب املدير العام لتحديد مكاسب ووفورات غري حمددة نامجة وافق  )د(

اليت جعلت املنظمة أكثر  2012منذ عن زيادة الكفاءة، معربًا عن تقديره للتغيريات التحّولية اجلارية يف الفاو 

 كفاءًة وفعاليًة؛

 ، كما ينص عليه املرفق جيم بهذا التقرير؛CR…/2015باملوافقة على مشروع قرار املؤمتر رقم  املؤمتر أوصى )هـ(

 سوف ميّكن من تنفيذ برنامج العمل بالكامل. الوثيقةأشار إىل أّن مستوى امليزانية الوارد يف  )و(

 

 االجتماع املشرتك بن الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامجتقرير 

 5(2015مارس/آذار  11والدورة السابعة واخلمسن بعد املائة للجنة املالية )

 

على  وشددبالتحسينات اليت طرأت على التوازن بني اللغات  ورّحباجمللس تقرير االجتماع املشرتك  أقّر -9

 أهمية مواصلة اجلهود، ال سيما بالنسبة إىل اللغات اليت ال يزال التقدم فيها بطيئًا.

 

 تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 6(2015مارس/آذار  9-13)

 

 اجمللس تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج وقام مبا يلي: أقر -10
 
على  2015-2014مبا أحرز من تقدم طيب ونتائج جيدة يف تنفيذ برنامج العمل خالل فرتة السنتني  رحب )أ(

، (PC 117/5-FC 157/7) 2014 - حنو ما هو وارد يف التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة

 الرصد الفعال للنتائج، ومواصلة بذل اجلهود لتنفيذ املبادرات اإلقليمية؛ وشدد على أهمية

                                                 
 CL 151/PV/7و CL 151/PV/1و CL 151/5 الوثائق  5

  CL 151/PV/7و CL 151/PV/1و CL 151/4 الوثائق  6
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التوصيات املتعلقة بوضع الصيغة النهائية لالختصاصات اخلاصة بالتقييم املستقل لوظيفة التقييم، مبا يف  أقر )ب(

إىل تلقي تقريره النهائي، جنبا  وأعرب عن تطلعهذلك إيالء العناية واالنتباه الالزمني لدور مكتب التقييم، 

 إىل جنب مع آراء اإلدارة وجلنة الربنامج؛

بالتقدم املعروض يف تقرير متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار لتحقيق األمن الغذائي  رحب )ج(

والتغذوي والزراعة والتنمية الريفية، وأشار إىل أهمية مواصلة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل ووكاالت 

 األمم املتحدة األخرى؛

تابعة تقييم مكتيب منظمة األغذية والزراعة اإلقليميني واإلقليميني الفرعيني بالتقدم املعروض يف تقرير م رحب )د(

ألوروبا وآسيا الوسطى، ورحب بنهج "منظمة واحدة لألغذية والزراعة" وبإنشاء الشبكة املعنية باملسائل 

 اجلنسانية.

 

 تقرير الدورة السابعة واخلمسن بعد املائة للجنة املالية 

 7(2015مارس/آذار  9-13)

 

 :وافق اجمللس على تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية، وقام على وجه اخلصوص مبا يلي -11
 

مجيع الدول األعضاء على دفع اشرتاكاتها املقررة بالكامل ويف موعدها مبا ميّكن املنظمة من املضي قدمًا  حّث )أ(

 يف تلبية االحتياجات النقدية التشغيلية لربنامج عملها؛

 الوارد يف الفقرة 2017-2016بأن ُيحال مشروع القرار بشأن جدول االشرتاكات يف املنظمة للفرتة  أوصى )ب(

بهذا التقرير، إىل الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر  املرفق دال، كما هو مبّين يف CL 151/3الوثيقة من  12

 املنظمة اليت سُتعقد يف شهر يونيو/حزيران العتماده؛

على النحو الوارد  2015-2014أشار بارتياح إىل التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية املعتمد للفرتة  )ج(

 ؛(PC 117/5-FC 157/7) 2014 -يف التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة 

أشار إىل أّن جلنة املالية قد أجازت عمليات النقل املرتقبة بني أبواب امليزانية والناشئة عن تنفيذ برنامج  )د(

 ؛12و 11و 9و 6و 4و 3و 1من األبواب  10و 8و 5و 2لصاحل األبواب  2015-2014العمل للفرتة 

، مبا يف ذلك FC 157/10بالوثيقة  1سياسة املنظمة اجلديدة السرتداد التكاليف كما ترد يف امللحق  أقّر )هـ(

إىل قيام جلنة املالية برصد  وأعرب عن تطلعهيف املائة  7استحداث معدل لكلفة الدعم غري املباشر بنسبة 

 تطبيق هذه السياسة؛

  امللحوظ يف جمال إدارة املوارد البشرية يف املنظمة؛ أشار إىل التقدم )و(
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أشار إىل جهود التعيني اجلارية لتصحيح معدالت الوظائف الشاغرة يف املنظمة وصواًل إىل املستوى املطلوب  )ز(

األمانة على ملء الوظائف الرئيسية الشاغرة مبا بضمن املهارات الرئيسية  وشّجعلتحقيق املرونة الالزمة 

 مة وتنفيذ برنامج عملها وأشار إىل أّن جلنة املالية ستتلقى مزيدًا من املعلومات بهذا اخلصوص؛للمنظ

 أشار إىل أّن جلنة املالية سوف تنظر يف تقرير مالي مسهب عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية؛ )ح(

اء االستقاللية املالية واإلدارية املناسبة بالتوجيهات السابقة الصادرة عن األجهزة الرئاسية حول إعط إذ ذّكر )ط(

مبا مت تنفيذه حتى اآلن وتطّلع إىل  علمًااجمللس  أحاطمن دستور املنظمة،  14لألجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 احلصول على تقرير اإلدارة بهذا الشأن بني احلني واآلخر.

 

 تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية

 8الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة واإلقليمية

 

اجمللس بوثيقة التقرير التوليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية  رّحب -12

والزراعة، كما رّحب بوجهات نظر اإلدارة حول التوصيات الواردة فيه. وأشار إىل أّن مكتب التقييم قد أتاح التقرير 

 في يف نسخته الكاملة. وإن اجمللس:التولي

 

 .إحالتها إىل املؤمتر وطلباجمللس الوثيقة والتوصيات الثالث اليت تضّمنها  أقّر -13

 

، بإجراء استعراض مستقّل وعرض نتائجه، مشفوعة 1الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر، بالنسبة إىل التوصية  أوصى -14

(، 2015ديسمرب/كانون األول  -بوجهات نظر اإلدارة، على الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس )نوفمرب/تشرين الثاني 

 .بواسطة االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية

 

طلب االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية إعداد وثيقة مقتضبة أخرى تتضمن اخلطوط العريضة  أّيد -15

، لكي تنظر فيها 2013و 2009بشأن "املسائل احلساسة املشرتكة" بني عمليات التقييم اخلمس اليت جرت بني عامي 

   جلنة الربنامج.

                                                 
 CL 151/PV/7و CL 151/PV/2و CL 151/5من الوثيقة  9-7الفقرات و C 2015/10 Sup.1و C 2015/10الوثائق   8



CL 151/REP 6 

 

 املسائل الدستورية والقانونية

 املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةتقريـر الدورة 

 9(2015فرباير/شباط  23-24)

 

 اجمللس على تقرير الدورة املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وافق -16

 

 وبشكل خاص، فإن اجمللس: -17
 

أشار إىل االستعراض الذي اضطلعت به جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف ما خيّص التقرير السنوي للجنة  )أ(

، وذّكر أنه يتعّين على األجهزة الرئاسية ذات الصلة يف الفاو أن حتـدد يف عـام   2014املبادئ األخالقية لعام 

إىل تطبيق برنـامج   وأعرب عن تطلعهساس دائم ما إذا كان ينبغي إنشاء جلنة املبادئ األخالقية على أ 2016

 اإلقرار املالي؛

أحاط علمًا بالتوجيهات الصادرة عن جلنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة بشـأن التعـديالت املقرتحـة علـى          )ب(

، وأقـر  CL 151/2مـن الوثيقـة    1اتفاقية إدخال هيئـة احلـور الدوليـة يف نطـاق املنظمـة والـواردة يف املرفـق        

باحلاجة إىل عقد املزيد من املفاوضات وبأن جلنة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة ستسـتعرض جمـددًا مشـروع       

 ؛2017التعديالت  قبل رفعها إىل اجمللس واملؤمتر يف عام 

مـن   34مـن املـادة    13اقرتاح جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن إجراء تعديل حتريري على الفقرة  أقّر )ج(

 الالئحة العامة للمنظمة يف النسخة األسبانية ملواءمتها مع اللغات األخرى.

 

 مسائل احلوكمة

 10كلمات املرشحن ملنصب املدير العام

 

، 2019يوليو/متوز  31إىل  2015أغسطس/آب  1ألقى املرشح الوحيد ملنصب املدير العام للفرتة املمتدة من  -18

   كلمة أمام اجمللس.السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، 
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 11تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك دراسة تقرير االستعراض املستقّل

 

( C 2015/25اجمللس بالتقرير النهائي لالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف الفاو )الوثيقة  رّحب -19

ملساهمة جمموعة العمل املفتوحة العضوية ولعمل الرئيس املستقل للمجلس على إعداد جدول تقييم  وأعرب عن تقديره

 ..C 2015/26إصالحات احلوكمة يف املنظمة الوارد يف الوثيقة

 

 14واّطلع اجمللس على اآلراء واالقرتاحات اليت جرى التعبري عنها بالنسبة إىل األجهزة املنشأة مبوجب املادة  -20

ستور املنظمة والواردة يف تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة من د

 السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية.

 

اجمللس التوصيات واإلجراءات املقرتحة يف القسم الثاني من تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك  وأقّر -21

عرضها إىل جانب مشروع القرار الوارد يف القسم الثالث  وقرراليت اقرتحها االجتماع املشرتك  4ت على التوصية التعديال

 .على املؤمتر للموافقة عليها

 

 اجمللس أيضًا إجراء التعديالت التالية يف جدول التقييم: وقرر -22
 

( واستبدال لفظة Recommendation acceptedكاآلتي "مت قبول التوصية" ) 2يعدل نص اإلجراء يف التوصية  )أ(

"sought "بلفظة "required.يف القسم نفسه " 

 

 12الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثن للمؤمتر
 

 مشروع اجلدول الزمين للدورة

 

 على املؤمتر للموافقة عليه. CL 151/8اجمللس على عرض اجلدول الزمين املؤقت الوارد يف الوثيقة  وافق -23

 

 ترشيحات رئيس ونواب رئيس املؤمتر ورئيسي اللجنتني الرئيسيتني للمؤمتر

 

)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، أشار اجمللس إىل أّنه مت إجراء مشاورات فيما بني 5-24وفقا ألحكام املادة  -24

، وزير الزراعة والثروة السمكية le mamea ropati mualiaالوفود وإىل أن هناك توافقا يف اآلراء بشأن ترشيح السيد 

 وجملس شركات املتاجر الزراعية يف ساموا ليكون رئيسًا للمؤمتر.
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 اجمللس على أن حييل إىل املؤمتر الرتشيحات التالية ملنصب نائب رئيس املؤمتر: ووافق -25
 

  السيدClaudio Javier rozencwaig )األرجنتني( 

  السيدSerge Tomasi )فرنسا( 

  السيدMajid Dehghan-Shoar )مجهورية إيران اإلسالمية( 

 

 اجمللس على عرض الرتشيحات التالية على املؤمتر: وافقإىل ذلك،  وباإلضافة -26
 

  رئيس اللجنة الرئيسية األوىل: السيدLuca Fratini )إيطاليا( 

 مصر(( رئيس اللجنة الرئيسية الثانية: )عبد الباسط أمحد على شليب( 
 

 ترشيح سبعة أعضاء يف اللجنة العامة

 

)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، وافق اجمللس على عرض الرتشيحات التالية على 5-24ألحكام املادة  وفقا -27

 املؤمتر:
 

 أسرتاليا 

 الكامريون 

 كندا 

 الصني 

 العراق 

 نيكاراغوا 

 سلوفاكيا 
 

 أوراق التفويضترشيح تسعة أعضاء يف جلنة 

 
 اجمللس على عرض الرتشيحات التالية على املؤمتر: وافق)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، 5-24املادة  ألحكاموفقا  -28
 

 كوبا 

 إريرتيا 

 إندونيسيا 

 نيوزيلندا 

 سلطنة عمان 
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 مجهورية كوريا 

 سان مارينو 

 تايلند 

 الواليات املتحدة األمريكية 

 

 201813-2015برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

 

 عليه. ووافق الوارد يف املرفق هاء 2018-2015استعرض اجمللس برنامج عمله املتعدد السنوات للفرتة  -29
 
اجمللس على أخذ العلم بتعليقات ومالحظات األعضاء وعرضها على االجتماعات غري الرمسية لرؤساء  واتفق -30

 .2015ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية اليت سُتعقد قبل دورة اجمللس يف يونيو/حزيران 

 

 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته اخلمسن بعد املائة

 14(2014األول  ديسمرب/كانون 1-5)

 

أخذ اجمللس علمًا حبالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورتيه اخلمسني بعد املائة )ديسمرب/كانون  -31

 (.2014( والتاسعة واألربعني بعد املائة )يونيو/حزيران 2014األول 

 

 املسائل األخرى

 متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

 15(2014نوفمرب/تشرين الثاني  21-19)روما، 

 

بالتقدم  ورحبأحاط اجمللس علما بالتدابري اليت اُتخذت ملتابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )املؤمتر(  -32

 .احملرز على مستوى االستجابة لاللتزامات الواردة يف إعالن روما بشأن التغذية والتوصيات الواردة يف إطار العمل

 

 إزاء إجراءات املتابعة املتخذة يف املنظمة، والسيما ما يلي: ارتياحهاجمللس عن  وأعرب -33
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إلطار االسرتاتيجي املراجع، إىل جانب ختصيص نتيجة ذات تعميم مفهوم التغذية باعتبارها موضوعًا شامال ضمن ا )أ(

 ؛2017-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014صلة يف اخلطة املتوسطة األجل )املراجعة( للفرتة 

 دعما لنتائج املؤمتر؛ 2017-2015حتديد األنشطة ذات األولوية اليت ستنفذها الفاو خالل الفرتة  )ب(

اب األمانة للعمل من أجل التغذية بهدف دعم احلكومات لتحويل التزامات املؤمتر إىل إجراءات ملموسة. إنشاء حس )ج(

 اجمللس الشركاء من أصحاب املوارد على تقديم مساهمات طوعية إىل حساب األمانة؛ شّجعويف هذا الصدد، 

 .الرئاسية للفاو التخطيط لرفع تقارير منتظمة عن إجراءات متابعة املؤمتر إىل األجهزة )د(

 

 وفيما يتعلق بإجراءات املتابعة اليت تتخذها املنظمة بالتعاون مع الشركاء، الحظ اجمللس مع االرتياح: -34
 

الطلب املوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة بأن تقّر اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن روما بشأن التغذية  )أ(

؛ والتعاون بني 2025إىل  2016وإطار العمل ذا الصلة، وأن تنظر يف إعالن عقد للعمل من أجل التغذية من 

إىل قيام اجلمعية  وأعرب عن تطلعهاملقرتح، الفاو ومنظمة الصحة العاملية حول احملتوى الرئيسي للعقد 

 العامة لألمم املتحدة بالنظر فيه؛

اجلهود املبذولة لتحسني التنسيق يف منظومة األمم املتحدة والتعاون يف جمال التغذية، من خالل تعزيز  )ب(

 اآلليات املوجودة؛

الفاو بوضع آلية مّتسقة لرصد ما أحرز من  العمل اجلاري، بالتعاون مع شركاء آخرين يف األمم املتحدة، لتقوم )ج(

تقدم يف تنفيذ نتائج املؤمتر بغية حتديد اجملاالت احملتملة إلدراج التغذية يف أهداف التنمية املستدامة 

 ؛2015املقرتحة بغرض عكس نتائج املؤمتر يف خطة التنمية ملا بعد عام 

ر املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية وتضخيم صداها خالل مبادرات الدعوة الرامية إىل الرتويج لرسائل املؤمت )د(

 .2015معرض "إكسبو ميالنو" 

 

 16تقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات

 

اجمللس مع التقدير بالتقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات وعمل الفاو يف خمتلف القطاعات  رحب -35

 ضمن املنظمة. وقام اجمللس بشكل خاص مبا يلي:
 

مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الفاو للعمل ضمن الشراكة الثالثية مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة  حبر )أ(

احليوان واملساهمة تقنيا يف العملية اليت تقودها منظمة الصحة العاملية لصياغة خطة العمل العاملية لصحة 

 العاملية فيما يتعلق باملقاومة ملضادات امليكروبات؛
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على أن املقاومة ملضادات امليكروبات هي مصدر اهتمام طيب وزراعي وبيئي بسبب أثرها االجتماعي  وافق )ب(

 ؛واالقتصادي والبيئي القوي

بأهمية احلد من املقاومة ملضادات امليكروبات، وإذ يتفهم االستخدام احلذر ملضادات امليكروبات  أقر )ج(

 اتباع نهج إلدارة املخاطر يستند إىل أسس علمية؛ شجعوحوكمتها ال سيما على مستويات السياسة العامة، 

إىل الرئيس املستقل للمجلس أن يوزع على مجيع األعضاء نسخة منقحة ملشروع قرار املؤمتر الوارد يف  طلب )د(

تتضمن التعديالت املقرتحة، مع استخدام طريقة إظهار التعديالت، واآلراء اليت عّبر  C 2015/28الوثيقة 

ء خالل اجتماع غري رمسي عنها أعضاء اجمللس الستعراضها ووضع اللمسات األخرية عليها حسب االقتضا

للرؤساء ونواب الرؤساء يدعو إىل عقده الرئيس املستقل للمجلس مبشاركة ممثلني عن اجملموعات اإلقليمية، 

 وذلك قبل عرضها على الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر الفاو بغرض اعتمادها.

 

 ةاجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراع

 201617-2014واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 

 

 :2015أخذ اجمللس علمًا بالتعديل التالي يف اجلدول الزمين الجتماعات عام  -36
 

من املزمع عقد الدورة الواحدة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، اليت كان من املقرر عقدها خالل  )أ(

 .2015أكتوبر/تشرين األول  23إىل  21، يف الفرتة من 2015أكتوبر/تشرين األول  30إىل  28الفرتة من 

 

) الواردة يف املرفق واو(   2016وأخذ اجمللس علمًا بالتعديالت املقرتحة يف اجلدول الزمين الجتماعات عام  -37

 عليها كاآلتي: ووافق
 

، وأن تعقـد جلنـة مشـكالت السـلع دورتهـا      2016ل من املزمع أن تعقد جلنة الزراعة دورتها يف سبتمرب/أيلو )أ(

 قبل ذلك بأسبوع؛

 22إىل  18مـن   مت تأخري انعقاد الدورة الثالثة والـثالثني للمـؤمتر اإلقليمـي للشـرق األدنـى بيـوم واحـد، أي        )ب(

 .2016أبريل/نيسان  21إىل  17، بدال من 2016أبريل/نيسان 

 

 22إىل  21كما أحاط اجمللس علمًا بأنه من املزمع عقد املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية يف أوتاوا مـن   -38

 .2016مارس/آذار 
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 جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسن بعد املائة للمجلس

 18(2015يونيو/حزيران  15)
 

 (.2015يونيو/ حزيران  15)  اجمللس جدول األعمال املؤقت لدورته الثانية واخلمسني بعد املائة أقّر -39
 

 19التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 للعروض املقدمة حول املواضيع التالية: تقديرهاجمللس عن  أعرب -40
 

 واستئصاله؛ اجملرّتات الصغريةطاعون الربنامج العاملي ملكافحة  (1)

ــاخ        (2) ــر املنـ ــأن تغّيـ ــة بشـ ــدة اإلطارّيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــراف التفاقّيـ ــؤمتر األطـ ــرين ملـ ــدورة العشـ ــائج الـ  نتـ

 (؛2014ديسمرب/كانون األّول  12-1)ليما، 

نتائج الدورة الثالثة للجلسة العامة للمنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  (3)

 (؛2015يناير/كانون الثاني  17-12وخدمات النظام اإليكولوجي )بون، 

 ؛(2015مارس/آذار  6-3نتائج الدورة السادسة واألربعني للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة )نيويورك،  (4)

 (؛2015سبتمرب/أيلول  11-7املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات )ديربان،  (5)

 (؛2016مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )أكتوبر/تشرين األّول  (6)

 جملس التعاون بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعّية. (7)
 

 20أساليب عمل اجمللس
 

 اجمللس باملبادرات اليت اختذتها األمانة لتحسني أساليب عمل اجمللس، وشجع إجراء املزيد من التحسينات. رحب -41
  

 21بيان ممثل عن هيئيت ممثلي املوظفن يف الفاو
 

( بيانا باسم هيئيت ممثلي املوظفني AP-in-FAOمن رابطة املوظفني الفنيني يف الفاو ) Juan Coyألقى السيد  -42

 يف الفاو.
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 املرفق ألف

 جدول أعمال الدورة احلادية واخلمسن بعد املائة للمجلس

 إجراءات الدورة

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها -2

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2017-2016)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -3

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنـامج والـدورة السـابعة واخلمسـني بعـد املائـة        -4

 (2015مارس/آذار  11للجنة املالية )

 (2015مارس/آذار  13-9تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) -5

 (2015مارس/آذار  13-9تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية ) -6

 حالة االشرتاكات واملتأخرات 6-1

 2017-2016جدول االشرتاكات للفرتة  6-2

 والزراعةتقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية  -7

 املسائل الدستورية والقانونية

 (2015فرباير/شباط  25-23تقريـر الدورة املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) -8

 املسائل املتعلقة باحلوكمة

 كلمات املرشحني ملنصب املدير العام -9

 تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك النظر يف تقرير االستعراض املستقّل -10

توصـيات مقدمـة    -الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقـت   -11

 إىل املؤمتر(

 2018-2015برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  -12

 (2014ديسمرب/كانون األول  5-1حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة ) -13
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 املسائل األخرى

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني  21-19متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )روما،  -14

 تقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات -15

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمـة األغذيـة والزراعـة واالجتماعـات الرئيسـية األخـرى يف        -16

 2016-2015الفرتة 

 (2015يونيو/حزيران  15جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس ) -17

 األغذية والزراعةالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة  -18

 أساليب عمل اجمللس -19

 أية مسائل أخرى -20

 بيان ممثل عن هيئيت ممثلي املوظفني يف الفاو 20-1
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 املرفق باء

 قائمة بالوثائق

 

CL 151/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 151/2  (2015فرباير/شباط  24-23الدستورية والقانونية )تقريـر الدورة املائة للجنة الشؤون 

CL 151/3 ( 2015مارس/آذار  13-9تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية) 

CL 151/4 ( 2015مارس/آذار  13-9تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج) 

CL 151/5 
الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السابعة تقرير االجتماع املشرتك بني 

 (2015مارس/آذار  11واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )

CL 151/6  2018-2015برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

CL 151/7 كلمات املرشحني ملنصب املدير العام 

CL 151/8  (2015يونيو/حزيران  13-6التاسعة والثالثني للمؤمتر )الرتتيبات اخلاصة بالدورة 

CL 151/9  ،(2014نوفمرب/تشرين الثاني  21-19متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )روما 

  

  CL 152 سلسلة الوثائق

CL 152/3 عضوية جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

  

  C 2015 سلسلة الوثائق

C 2015/3 
)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 2017-2016 للفرتة

C 2015/3 Web Annex امللحق الثامن: قائمة الدورات املقررة 

C 2015/3 - 
Information Note 1 

 ومعلومات إضافيةحتديث  –افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف 

C 2015/3 - 
Information Note 2 

 مكاسب الكفاءة والوفورات اإلضافية

C 2015/3 - 
Information Note 3 

استعراض جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشأن جمموعة عناصر  -ختفيض تكاليف املوظفني 

 أجور املوظفني

C 2015/3 - 
Information Note 4 

 2017-2016 جيب الرتكيز عليها وإزالة الرتكيز عنها يف الفرتة اجملاالت الرباجمية اليت
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C 2015/3 - 
Information Note 5 

استخدام برنامج التعاون التقين ملنظمة األغذية والزراعة من أجل مساعدة الدول اجلزرية 

 الصغرية النامية على التكّيف مع تغّير املناخ

C 2015/7  (ألمني عام املؤمتر واجمللستعيني املدير العام )مذكرة 

C 2015/10 تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة 

C 2015/10 Sup.1 
تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية 

 آراء اإلدارة –والزراعة 

C 2015/25  التقرير النهائي –االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

C 2015/26 تقييم إصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

C 2015/28 تقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات 

  

 CL 151 INF سلسلة الوثائق

CL 151/INF/1 Rev.1  الزمين املؤقتاجلدول 

CL 151/INF/2  (2015جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس )يونيو/حزيران 

CL 151/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

CL 151/INF/4  األغذية والزراعةالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة 

CL 151/INF/5 مذكرة بشأن أساليب عمل اجمللس 

CL 151/INF/6 قائمة بالوثائق 

  

 CL 151 LIM سلسلة الوثائق

CL 151/LIM/1 
اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات 

 2016-2015الرئيسية األخرى يف الفرتة 

CL 151/LIM/2 Rev.1  2015مارس/آذار  16حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات حتى 

CL 151/LIM/3 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة 

  

Web Annexes  

 قائمة املندوبني واملراقبني 
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CL 151 REP Series  

CL 151/REP/1 to  تقارير اجللسة العامةمشاريع 

CL 151/REP 20  

  

CL 151 PV Series  

CL 151/PV/1 to احملاضر احلرفية اجللسة العامة 

CL 151/PV/7  

  
CL 151 OD Series  

CL 151/OD/1 to برامج عمل اليوم 

CL 151/OD/5  
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 جيماملرفق 

 املؤمتر للعرض علىمشروع قرار 

 2017-2016اعتمادات ميزانية الفرتة 

 
 إن املؤمتر،

 بعد أن نظر يف برنامج العمل وامليزانية املقدم من املدير العام؛ 

 دوالر أمريكي لفرتة السنتني 1 035 749 000وبعد أن نظر يف االعتمادات اإلمجالية الصافية املقرتحة البالغة 

دوالر أمريكي واليت ُيفـرتض أن تعـادل مبوجبهـا     1.30اليورو =  2015-2014بسعر الصرف يف الفرتة  2016-2017

 يورو؛ 376 423 000دوالر أمريكي وباليورو  546 399 000املصروفات بالدوالر األمريكي 

دوالر أمريكي بسعر الصـرف املسـتخدم يف    1 015 670 000وبعد أن رأى أن االعتمادات الصافية الواردة أعاله تعادل 

 بعد حتويل اجلزء اخلاص باليورو؛ 2017-2016دوالر أمريكي الذي حدد للفرتة  1.22يورو =  1امليزانية وقدره  إعداد

 على النحو التالي: 2017-2016على برنامج العمل الذي اقرتحه املدير العام للفرتة  يوافق -1

 دوالر أمريكي لألغراض التالية: 1.22يورو =  1ُيصوَّت على االعتمادات على أساس سعر  )أ(

 بالدوالر األمريكي

 83,652,000 املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :1الباب 

 202,401,000 بطريقة مستدامة زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك :2الباب 

 64,787,000 الفقر يف الريفاحلد من  :3الباب 

 105,451,000 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة :4 الباب

 50,206,000 زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5الباب 

 58,619,000 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات :6الباب 

 138,131,000 برنامج التعاون التقين :7الباب 

 74,685,000 اخلدمات اإلرشادية :8الباب 

 35,516,000 تكنولوجيا املعلومات :9الباب 

 81,248,000 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10الباب 

 73,635,000 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية :11الباب 

 600,000 املصروفات الطارئة :12الباب 

 16,892,000 الرأمسالياإلنفاق  :13الباب 

 22,485,000 اإلنفاق األمين :14الباب 

 (2,673,000) مكاسب ووفورات أخرى نامجة عن زيادة الكفاءة غري حمددة

 1,005,635,000 جمموع االعتمادات )الصافية(

 90,100,000 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية :15الباب 

 1,095,735,000 جمموع االعتمادات )الكلية(



CL 151/REP C2 

 

 
املتنوعة املقدرة مببلـغ   متّول االعتمادات )الصافية( اليت جرى التصويت عليها يف الفقرة )أ( أعاله ناقصا اإليرادات )ب(

دوالر أمريكـي   1 000 635 000دوالر أمريكي من االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء والبالغة  5 000 000

 لتنفيــــذ برنــــامج العمــــل. وحتــــدد هــــذه االشــــرتاكات بالــــدوالر األمريكــــي واليــــورو، وتتــــألف مــــن 

يف املائــة  54يــورو. ويأخــذ ذلــك يف االعتبــار التقســيم بنســبة  376 423 000دوالر أمريكــي و 541 399 000

 يف املائة لإليرادات املتنوعة. 100سبة يف املائة باليورو لالعتمادات )الصافية( وبن 46بالدوالر األمريكي وبنسبة 

دوالر أمريكي من االشرتاكات املقررة من الدول األعضاء لتمويـل   14 100 000سيمول أيضا مبلغ إضايف قدره  )ج(

التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. وستحدد هذه االشرتاكات بالدوالر األمريكي واليـورو مـع األخـذ    

 4 653 000يف املائة لليورو وتبلغ بذلك  67يف املائة للدوالر األمريكي وبنسبة  33يف االعتبار التقسيم بنسبة 

 يورو. 7 743 000دوالر أمريكي و

ويبلغ جمموع االشرتاكات املستحقة من الدول األعضاء لتنفيذ برنامج العمل املعتمد ولتمويـل اهـتالك التغطيـة     )د(

يـورو. وتسـدد هـذه االشـرتاكات      384 166 000دوالر أمريكي و 546 052 000الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

وفقـا جلـدول االشـرتاكات الـذي يعتمـده املـؤمتر يف دورتـه         2017و 2016اء يف املستحقة على الـدول األعضـ  

 التاسعة والثالثني.

لدى حتديد املبالغ الفعلية لالشرتاكات اليت يسددها كّل من الدول األعضاء، سُيحسـب مبلـغ إضـايف مـن خـالل       )هـ(

فـتت والتعويضـات الـيت يتلقاهـا     صندوق التسويات الضريبية ألي دولة عضو تفرض ضرائب علـى املرتبـات واملكا  

دوالر  8 500 000املوظفون من املنظمة واليت تعاود املنظمـة دفعهـا للمـوظفني. وقـد مت توقـع مبلـغ يقـّدر بنحـو         

 أمريكي هلذا الغرض.
 

مـن الالئحـة املاليـة، اسـتخدام أي رصـيد غـري منفـق مـن          2-4املدير العام، بغض النظر عـن املـادة   خيّول  -2

 ألي نفقات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بتوحيد التغيريات التحولية. 2015-2014اعتمادات الفرتة 
 

إىل املدير العام اقرتاح تعديالت على برنامج العمـل بشـأن مكاسـب الكفـاءة اإلضـافية غـري احملـددة،         يطلب -3

دوالر أمريكـي، وغـري    2 673 000   )أ( أعـاله والبالغـة بصـورة إمجاليـة     1ها يف الفقـرة  والوفورات املشار إلي

املدرجة حاليًا يف هيكل األبواب، لتنظر فيها جلنتا الربنامج واملالية ويوافق عليها اجمللـس يف دورتـه الثالثـة    

، مع مالحظة أن عمليـات النقـل ضـمن األبـواب وكـذلك      2015واخلمسني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األول 

 5-4عمليات النقل من باب إىل آخر والالزمة لتنفيذ املقرتحات خالل فرتة السنتني ستتم مناولتها وفقًا للمادة 

 من الالئحة املالية.
 

ق بالزيـادات يف تكـاليف   اجلمعية العامة لألمم املتحدة النظر يف احلاجة إىل مزيد من املراقبة يف ما يتعّل يناشد -4

املوظفني يف نظام األمم املتحدة املوحد، ال سيما يف سياق االستعراض الشامل الذي جتريه حاليًا جلنة اخلدمـة  

 املدنية الدولية.
 

 بأن يتماشى االعتماد اخلاص بربنامج التعاون التقين يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة يوصي -5

 .9/89مع قرار املؤمتر  2018-2019
 

األعضاء على تقديم مساهمات طوعية، والسيما املساهمات الطوعية األساسـية، لتيسـري تنفيـذ برنـامج      يشّجع -6

 العمل املتكامل ضمن إطار النتائج.
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 دالاملرفق 

 ملؤمترللعرض على امشروع قرار 

 2017-2016جدول االشرتاكات يف الفرتة 

 

 إّن املؤمتر
 

 بتوصيات الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس؛ ًبعد أن أخذ علما

 

أن على املنظمة أن تتبع، كما كان احلال يف املاضـي، جـدول األنصـبة املقـررة يف األمـم املتحـدة بعـد تعديلـه          ذ يؤكدإو

 ليتماشى مع خمتلف أعضاء منظمة األغذية والزراعة؛

 

مباشرة مـن جـدول األنصـبة     2017-2016أنه ينبغي اقتباس جدول اشرتاكات منظمة األغذية والزراعة يف الفرتة  يقرر

 ؛2015يف األمم املتحدة املعمول به خالل عام  املقررة

 

 .2017و 2016الستخدامه يف سنيت  دول االشرتاكاتجب أدناهاجلدول الوارد  يعتمد

 

 ألغراض املقارنة( 2015-2014)يرد جدول االشرتاكات للفرتة 

                                                 
الصادر عن اجلمعية العامة بتاريخ  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   22

 .2012ديسمرب/كانون األول  21

الصادر عن اجلمعية العامة بتاريخ  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   23

 .2012ديسمرب/كانون األول  21

 23اجلدول الفعلي 22اجلدول املقرتح 

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 0.005 0.005 أفغانستان

 0.010 0.010 ألبانيا

 0.137 0.137 اجلزائر

 0.008 0.008 أندورا

 0.010 0.010 أنغوال

 0.002 0.002 أنتيغوا وباربودا

 0.432 0.432 األرجنتني

 0.007 0.007 أرمينيا

 2.074 2.074 أسرتاليا

 0.798 0.798 النمسا
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 0.040 0.040 أذربيجان

 0.017 0.017 جزر البهاما

 0.039 0.039 البحرين

 0.010 0.010 بنغالديش

 0.008 0.008 بربادوس

 0.056 0.056 بيالروس

 0.998 0.998 بلجيكا

 0.001 0.001 بليز

 0.003 0.003 بنن

 0.001 0.001 بوتان

 0.009 0.009 بوليفيا

 0.017 0.017 البوسنة واهلرسك

 0.017 0.017 بوتسوانا

 2.934 2.934 الربازيل

 0.026 0.026 بروني دار السالم

 0.047 0.047 بلغاريا

 0.003 0.003 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.001 0.001 الرأس األخضر

 0.004 0.004 كمبوديا

 0.012 0.012 الكامريون

 2.985 2.985 كندا

 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى

 0.002 0.002 تشاد

 0.334 0.334 شيلي

 5.149 5.149 الصني

 0.259 0.259 كولومبيا

 0.001 0.001 جزر القمر

 0.005 0.005 الكونغو

 0.001 0.001 جزر كوك

 0.038 0.038 كوستاريكا

 0.011 0.011 كوت ديفوار

 0.126 0.126 كرواتيا

 0.069 0.069 كوبا

 0.047 0.047 قربص
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 0.386 0.386 اجلمهورية التشيكية

 0.006 0.006 كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهورية 

 0.003 0.003 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 0.675 0.675 الدامنرك

 0.001 0.001 جيبوتي

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.045 0.045 اجلمهورية الدومينيكية

 0.044 0.044 إكوادور

 0.134 0.134 مجهورية مصر العربية

 0.016 0.016 السلفادور

 0.010 0.010 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 إريرتيا

 0.040 0.040 إستونيا

 0.010 0.010 إثيوبيا

 0.003 0.003 فيجي

 0.519 0.519 فنلندا

 5.594 5.594 فرنسا

 0.020 0.020 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.007 0.007 جورجيا

 7.142 7.142 أملانيا

  0.014  0.014 غانا

 0.638 0.638 اليونان

 0.001 0.001 غرينادا

 0.027 0.027 غواتيماال

 0.001 0.001      غينيا

 0.001 0.001 غينيا بيساو

 0.001 0.001 غيانا

 0.003 0.003 هاييت

 0.008 0.008 هندوراس

 0.266 0.266 هنغاريا

 0.027 0.027 آيسلندا

 0.666 0.666 اهلند

 0.346 0.346 إندونيسيا

 0.356 0.356 اإلسالميةإيران  مجهورية
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 0.068 0.068 العراق

 0.418 0.418 آيرلندا

 0.396 0.396 إسرائيل

 4.449 4.449 إيطاليا

 0.011 0.011 جامايكا

 10.834 10.834 اليابان

 0.022 0.022 األردن

 0.121 0.121 كازاخستان

 0.013 0.013 كينيا

 0.001 0.001 كرييباتي

 0.273 0.273 الكويت

 0.002 0.002 قريغيزستان

 0.002 0.002 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 0.047 0.047 التفيا

 0.042 0.042 لبنان

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.001 0.001 ليبرييا

 0.142 0.142 ليبيا

 0.073 0.073 ليتوانيا

 0.081 0.081 لكسمربغ

 0.003 0.003 مدغشقر

 0.002 0.002 مالوي

 0.281 0.281 ماليزيا

 0.001 0.001 ملديف

 0.004 0.004 مالي

 0.016 0.016 مالطة

 0.001 0.001 جزر مارشال

 0.002 0.002 موريتانيا

 0.013 0.013 موريشيوس

 1.842 1.842 املكسيك

 0.001 0.001 واليات ميكرونيزيا املوحدة

 0.012 0.012 موناكو

 0.003 0.003 منغوليا

 0.005 0.005 اجلبل األسود

 0.062 0.062 املغرب
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 0.003 0.003 موزامبيق

 0.010 0.010 ميامنار

 0.010 0.010 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.006 نيبال

 1.654 1.654 هولندا

 0.253 0.253 نيوزيلندا

 0.003 0.003 نيكاراغوا

 0.002 0.002 النيجر

 0.090 0.090 نيجرييا

 0.001 0.001 نيوي

 0.851 0.851 النرويج

 0.102 0.102 سلطنة عمان

 0.085 0.085 باكستان

 0.001 0.001 باالو

 0.026 0.026 بنما

  0.004  0.004 بابوا غينيا اجلديدة

 0.010 0.010 باراغواي

 0.117 0.117 بريو

 0.154 0.154 الفلبني

 0.921 0.921 بولندا

 0.474 0.474 الربتغال

 0.209 0.209 قطر

 1.994 1.994 مجهورية كوريا

 0.003 0.003 مجهورية مولدوفا

 0.226 0.226 رومانيا

 2.438 2.438 االحتاد الروسي

 0.002 0.002 رواندا

 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس

 0.001 0.001 سانت لوسيا

 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 0.001 0.001 ساموا

 0.003 0.003 سان مارينو

 0.001 0.001 سان تومي وبرينسييب

 0.864 0.864 اململكة العربية السعودية
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 0.006 0.006 السنغال

 0.040 0.040 صربيا

 0.001 0.001 سيشيل

 0.001 0.001 سرياليون

 0.384 0.384 سنغافورة

 0.171 0.171 سلوفاكيا

 0.100 0.100 سلوفينيا

 0.001 0.001 جزر سليمان

 0.001 0.001 الصومال

 0.372 0.372 جنوب أفريقيا

 0.004 0.004 جنوب السودان

 2.973 2.973 إسبانيا

 0.025 0.025 سري النكا

 0.010 0.010 السودان

 0.004 0.004 سورينام

 0.003 0.003 سوازيلند

 0.960 0.960 السويد

 1.047 1.047 سويسرا

 0.036 0.036 اجلمهورية العربية السورية

 0.003 0.003 طاجيكستان

 0.239 0.239 تايلند

 0.008 0.008 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 0.002 0.002 تيمور ليشيت

 0.001 0.001 توغو

 0.001 0.001 تونغا

 0.044 0.044 ترينيداد وتوباغو

 0.036 0.036 تونس

 1.328 1.328 تركيا

 0.019 0.019 تركمانستان

 0.001 0.001 توفالو

 0.006 0.006 أوغندا

 0.099 0.099 أوكرانيا

 0.595 0.595 اإلمارات العربية املتحدة

 5.180 5.180 اململكة املتحدة

 0.009 0.009 مجهورية تنزانيا املتحدة
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 22.000 22.000 الواليات املتحدة األمريكية

 0.052 0.052 أوروغواي

 0.015 0.015 أوزبكستان

 0.001 0.001 فانواتو

 0.627 0.627 البوليفاريةفنزويال  مجهورية

 0.042 0.042 فييت نام

 0.010 0.010 اليمن

 0.006 0.006 زامبيا

 0.002 0.002 زمبابوي
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 هاءاملرفق 

 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات

 2018-2015نسخة منقحة تغطي الفرتة 
 

 اهلدف العام للمجلس -أواًل
 

يعطي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناسب إىل املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها  

وبراجمها وميزانيتها، وأيضًا بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية. وعماًل بالنصوص  األساسية وبقرار 

عداد اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل ، يقوم اجمللس بدور حيوي إل8/2009املؤمتر رقم 

وامليزانية للمنظمة وميارس وظيفيت رصد ومراقبة تنفيذ قرارات احلوكمة باالستناد إىل النصوص األساسية للمنظمة. 

نفيذ برنامج العمل ويضطلع اجمللس باألخّص بدور رئيسي يف اختاذ القرارات وإسداء املشورة بشأن املسائل املتعلقة بت

وامليزانية. وينتخب اجمللس أيضا أعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية كل سنتني 

وستة أعضاء للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي سنويا ويوفر تقييمات واضحة عن حالة األغذية والزراعة يف 

اليت قد حيليها إليه اجمللس. وهو يعمل بفعالّية وكفاءة وباالستناد إىل النتائج، ويعقد دوراته  العامل واملسائل ذات الصلة

 "زاي" أدناه ومع املذكرة عن أساليب عمل اجمللس. -مبا يتماشى مع خطة العمل املتجددة املبّينة يف القسم ثانيًا 

 

 النتائج -ثانيًا

 ط للميزانيةاالسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطي -ألف
 

: تتواءم القرارات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها وبراجمها وميزانيتهـا، باإلضـافة   النتيجة

األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وتتبع توجيهات اجمللس بهذا الصدد كما تـرد   معإىل حالة األغذية والزراعة يف العامل، 

 يف برنامج والعمل وامليزانية اخلاص بها.

 :والغايات املؤشرات

تربز يف تقرير املؤمتر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطـة املتوسـطة األجـل     •

 وبرنامج العمل وامليزانية.

استعراض املؤمتر مليزانية املنظمة واملوافقة عليهـا، تكـون لديـه توصـية صـرحية مـن اجمللـس تتعلـق          عند •

 باملواءمة بني االسرتاتيجيات واألولويات وبرامج العمل مع امليزانية املقرتحة للمنظمة .

 حتظى توجيهات اجمللس حول مسائل األغذية والزراعة يف العامل على موافقة املؤمتر. •

 افق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت الذي أوصاه به اجمللس.يو •

: إصدار مقررات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املـؤمتر تعكـس أولويـات األعضـاء ملعاجلـة مسـائل األمـن        املخرجات

مـل وامليزانيـة   الغذائي والزراعة يف سياق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة كما ترد يف اخلطة املتوسطة األجـل وبرنـامج الع  

 ويف التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر.
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 :األنشطة

استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة ال سيما استعراض وتقيـيم  التوصـيات    •

الصادرة عن جلـنيت املاليـة والربنـامج وعـن اجتماعاتهمـا املشـرتكة بشـأن اإلطـار االسـرتاتيجي واخلطـة           

 جل وبرنامج العمل وامليزانية، ورفع توصيات واضحة عنها إىل املؤمتر.املتوسطة األ

o       استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن اللجان الفنيـة بالنسـبة إىل األولويـات الفنيـة واملسـائل

 املتعلقة بامليزانية.

o       اإلقليميـة  استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عـن املـؤمترات اإلقليميـة بالنسـبة إىل األولويـات

 واملسائل املتعلقة بامليزانية.

 تقييم املسائل الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل حسب املقتضى. •

 القرارات بشأن أّي تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية. •

 ضمون امليزانية ومستواها.رفع توصيات إىل املؤمتر بشأن القرارات اخلاصة بالربنامج وامليزانية، مبا يشمل م •

 رفع توصية بشأن املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر. •

 رفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر. •

 وضع سلسلة من أولويات األعضاء باعتبارها خطة عمل تنظيمية. •

 :أساليب العمل

عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنيت الربنامج واملالية واملـؤمترات اإلقليميـة واللجـان     •

 الرئيس املستقّل للمجلس. بإشرافالفنية، 

تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بإشـراف الـرئيس    اجتماعاتعقد  •

 املستقّل للمجلس.

 منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. اتصاالتإجراء  •

 رصد تنفيذ القرارات املتصلة باحلوكمة -باء 

: إسداء املشورة للمؤمتر من خالل قرارات عن احلوكمة تـدعم بصـورة مباشـرة األهـداف االسـرتاتيجية للمنظمـة       النتيجة

 القرارات.والعمل بانتظام على رصد تنفيذ تلك 

 :املؤشرات والغايات

مبتابعة تنفيذ قرارات اجمللس واملؤمتر بشأن احلوكمة يف املواعيد املقررة هلا، وإبراز ذلك يف  اجمللسقيام  •

 تقرير املؤمتر.

استعراض التوصيات بشأن التدابري الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب اجمللـس   •

 إىل املؤمتر. قبل إحالتها

 إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر تعكس تقييم اجمللس لتنفيذ القرارات املتعلقة باحلوكمة.: املخرجات
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 :األنشطة

 الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها. القراراتاستعراض  •

العضـوية املعنيـة بالتـدابري الراميـة إىل     التوصيات الصادرة عن جمموعة العمـل املفتوحـة    وتقييماستعراض  •

 زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية، مبا يف ذلك التمثيل. 

 استعراض برامج العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم التقارير املرحلية بهذا الشأن. •

 جة.واختاذ قرارات عن احلاجة إىل عقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلا توصياترفع  •

استعراض وتقييم القضايا اخلاصة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضمن نطاق اختصاص منظمـة   •

 األغذية والزراعة.

 استعراض املستجدات يف منتديات أخرى تهّم والية منظمة األغذية والزراعة. •

استعراض نتائج االستعراض املستقل لنتائج إصالحات احلوكمة لتقييمها بصـورة نهائيـة مـن قبـل الـدورة       •

 .2015التاسعة والثالثني للمؤمتر يف شهر يونيو/ حزيران 

 :أساليب العمل

 املعلومات إىل املؤمتر من خالل تقارير عن تنفيذ القرارات املتعلقة باحلوكمة. إرجاعطريقة  •

اعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنة الشؤون الدستورية والقانونيـة وجلـنيت الربنـامج    عقد اجتم •

 واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، بإشراف الرئيس املستقّل للمجلس.

 تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بإشـراف الـرئيس   اجتماعاتعقد  •

 املستقّل للمجلس.

 منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. اتصاالتإجراء  •

 تلقي مشورة األجهزة الدستورية بواسطة اللجان الفنية. •
 

 ممارسة وظائف اإلشراف -جيم 

 
سليم وخضـوعها للرصـد املنـتظم مـن     : وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية وإدارية تعمل بشكل النتيجة

 قبل اجمللس.

 :املؤشرات والغايات

 حدود إطارها القانوني واملالي واإلداري. ضمنعمل املنظمة  •

 ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضاًل عن اإلشراف الرقابي واألخالقي. شفافإجراء تقييم  •

 ملواعيد احملددة هلا.املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف ا االنتخاباتإجراء  •

 وتشغيل النظم طبقًا للقواعد واملعايري املعمول بها حاليًا. السياساتتطبيق  •
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الـزمين املقـرتح الجتماعـات األجهـزة الرئاسـية ملنظمـة األغذيـة والزراعـة واالجتماعـات           اجلـدول تطابق  •

الـربامج وامليزانيـة والرصـد     الرئيسية األخرى مع اجلدول املقرر لالجتماعات، من أجل تطبيق نظام إعداد

 املستند إىل النتائج.

: إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر تكفل حسن سري األطر القانونية واألخالقية واملالية املخرجات

 واإلدارية للمنظمة.

 :األنشطة

مليزانيـة والربنـامج وعمليـات    استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشـأن أداء ا  •

 واألوضاع املالية للمنظمة، مبا يف ذلك تعبئة املوارد واملساهمات الطوعية. امليزانيةالنقل بني أبواب 

توصيات جلنة املالية خبصوص املبادئ األخالقية، واملراجعة الداخلية واخلارجيـة علـى    وتقييماستعراض  •

 حد سواء.

املالية بشأن السياسات والـنظم، يف املقـر الرئيسـي ويف املكاتـب امليدانيـة       توصيات جلنة وتقييماستعراض  •

على حد سواء، بشأن املوارد البشرية والعمليات اإلدارية واخلاصة باألعمال والتعاقد والشـراء وتكنولوجيـا   

 املعلومات واالتصاالت.

م االسـرتاتيجي وتقريـر تنفيـذ    استعراض وتقييم توصيات جلـنيت الربنـامج واملاليـة بشـأن عمليـات التقيـي       •

 الربامج.

 توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية. وتقييماستعراض  •

تقرير لإلدارة واجمللس  -( 2016لوظيفة التقييم كل ست سنوات )االستعراض األول يف عام  مستقّلتقييم  •

 مع توصيات جلنة الربنامج.

 :العملأساليب 

تلقي املشورة من جلنيت املاليـة والربنـامج ومـن اجتماعاتهمـا املشـرتكة، ومـن جلنـة الشـؤون الدسـتورية           •

 والقانونية.

إلحـدى املسـائل الرئيسـية املتصـلة باإلطـار االسـرتاتيجي للمنظمـة والـيت خيتارهـا           معّمقـة إجراء دراسة  •

 اجمللس مرة كل سنتني.

 منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.  اتصاالتإجراء  •
 

 رصد أداء اإلدارة وتقييمه -دال

 
 : خضوع الغايات احملددة ألداء اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس.النتيجة

 :املؤشرات والغايات

 مع الغايات احملددة على مستوى األداء. اإلدارةمتاشي أداء  •

 الالزمة يف أهداف األداء. التعديالتإجراء  •
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 : اختاذ القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توصيات إىل املؤمتر.املخرجات

 :األنشطة

 رصــد أداء اإلدارة مقارنــة بأهــداف األداء يف إطــار نظــام إعــداد امليزانيــة واإلدارة باالســتناد إىل النتــائج،  •

املتوســطة األجــل/ برنــامج العمــل وامليزانيــة وإىل تقــارير جلــنيت املاليــة والربنــامج   اخلطــةوبــالعودة إىل 

 واجتماعاتهما املشرتكة.

 تقرير تنفيذ الربامج. •

 مساهمة املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج التنظيمية. استعراض •

ين ومستقّل ألداء املنظمة من حيث مسـاهمتها يف حتقيـق   العمل بصورة دورية على إجراء تقييم شفاف ومه •

 والتأثريات املقررة بالفعل. املخرجات

 توصيات جلنيت الربنامج واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانية. دراسة •

 جلنة الربنامج حول عمليات التقييم االسرتاتيجية ومتابعتها الالحقة. توصيات •

 :أساليب العمل

 اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة األغذية والزراعة. إجراء •

 ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء. عقد •

 تقّدمها األمانة إىل اجمللس عن اسرتاتيجيات وسياسات اإلدارة. عروض •

 غري رمسية من قبل اجلهازين اللذين ميثالن موظفي املنظمة. إحاطة •
 

 ختطيط العمل وأساليب العمل -هاء

 
 : يّتسم عمل اجمللس بالكفاءة واالستباق واملشاركة طبقًا خلطط العمل املوضوعة وأساليب العمل احملّسنة.النتيجة

 :املؤشرات والغايات

 يف جداول أعمال اجمللس. الرتكيز •

تقارير موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات، وتتـاح لألعضـاء    إعداد •

 بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.

 إعداد صفحة غالف موّحدة لوثائق اجمللس يرد فيها اإلجراء املقرتح اختاذه داخل إطار. •

 إتاحة وثائق اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة. •

 :خرجاتامل

 خطة عمل متعددة السنوات للمجلس. •

 نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس. •

 إحاطة سنوية ألعضاء اجمللس اجلدد. •

 حتديث وثيقة "مقدمة جمللس منظمة األغذية والزراعة" كما هو مطلوب. •
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 :األنشطة

 إعداد خطة عمل متعددة السنوات للمجلس تتضّمن مؤشرات لألداء. •

 إعداد تقرير مرحلي ُيعرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس. •

 إجراء استعراض منتظم ألساليب عمل اجمللس، مبا يشمل مقاييس لألداء. •

 استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس. •

ممكنـة علـى   إجراء دراسة ومقارنة للحوكمـة يف املنظمـات الدوليـة األخـرى، بهـدف إدخـال حتسـينات         •

 إجراءات عمل اجمللس وتطبيق خطة عمله املتعددة السنوات.

 :أساليب العمل

 إجراء مداوالت منّظمة ومرّكزة خالل دورات اجمللس. •

اختاذ ترتيبات فّعالة لصياغة تقارير اجمللس اليت تسـتند إىل االسـتنتاجات الـيت يتوصـل إليهـا الـرئيس        •

 بند.املستقل للمجلس يف إغالق وتلخيص كل 

 إقامة أنشطة منتظمة يف ما بني الدورات، على أن يتم حتديدها وفقًا ألولويتها وملدى أهميتها. •

القيام، عند االقتضاء، بتعزيز املوارد البشرية واملالية اليت حشدتها األمانة مـن أجـل تنفيـذ خطـة العمـل       •

 املتعددة السنوات ومتابعتها.

موعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بإشـراف الـرئيس املسـتقّل    عقد اجتماعات غري رمسية لرؤساء اجمل •

 للمجلس.

 إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. •

 

 إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تستكمل بعد –واو 

 

( أن يتضمن برنامج العمل املتعدد السنوات 2012طلب اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة )يونيو/ حزيران 

 إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تستكمل بعد:
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  تاريخ االنتهاء رقم إجراء خطة العمل الفورية ووصفه

    إّن اجمللس 

إىل املؤمتر بشأن القرار اخلـاص  سوف يقدم اجمللس توصية واضحة  2-18

 .بالربنامج وامليزانية مبا يف ذلك مستوى امليزانية

 .معّلق الطالع األعضاء

    إجراءات أخرى لتحسني فعالية حوكمة املنظمة 

سيقوم اجمللس بتقدير األعمال املتعلقـة بإصـالح احلوكمـة، مبـا يف      2-74

باستعراض مستقل كمسـاهمة  ذلك دور املؤمترات اإلقليمية ووظيفتها 

 .منه يف هذه العملية

  – C 2015/25 ُأنظر الوثيقة  2015يونيو/ حزيران 

االســـتعراض املســـتقل إلصـــالحات   

احلوكمة يف منظمـة األغذيـة والزراعـة    

ــة   – ــائي والوثيقـــ ــر النهـــ  التقريـــ

C 2015/26 -   تقيــيم االســتعراض

املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة 

 األغذية والزراعة

    تعيني املدير العام ومدة واليته 

ينظر مؤمتر املنظمة يف املؤهالت املطلوب توافرهـا لشـغل    )ج( 2-100

منصب املدير العام ُبغية املوافقة عليها، وهي مؤهالت تعـدها جلنـة   

 .2009املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل يف عام 

 .معّلق الطالع األعضاء

    من قبل األجهزة الرئاسية املتابعة  

ــل    4-4 ــس والتمثي ــيريات مستصــوبة يف حجــم عضــوية اجملل ...أي تغ

اإلقليمي فيها واقرتاح أي تغيريات الزمة يف النصوص األساسية، يف 

ضوء مشورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، على املـؤمتر العـام   

 .2009يف دورته املزمع عقدها يف عام 

 .معّلق األعضاءالطالع 

 

 دورات اجمللس وخطة عمله -زاي

 
 يعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة، وذلك على النحو التالي: -1

 يف السنة األوىل من الفرتة املالية؛ دورتان )أ(

يومًا على األقل من الدورات العادية للمؤمتر اليت يقوم اجمللـس خالهلـا بشـكل     60دورة واحدة قبل  )ب(

سـنوات(، واخلطـة املتوسـطة     4خاص برفع توصيات إىل املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي )مرة كـل  

 األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛

س خالهلـا بشـكل خـاص بانتخـاب     دورة واحدة فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر الـيت يقـوم اجمللـ    )ج(

 رؤساء وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ 

 ودورة يف نهاية السنة الثانية من الفرتة املالية. )د(
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يكون شكل خطة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على النحو الوارد يف اجلداول أدناه، علـى أن يـتم تعديلـه     -2

كّلما طلب اجمللس ذلك، مبا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفع تقاريرهـا إليـه، ومـن هنـا     

 تضاف عبارة "حيدد الحقا" )يقرر فيما بعد ( إىل بعض البنود.

 السابقة. يقوم اجمللس يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف دورته -3

 يف نهاية كل دورة من الدورات، يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية. -4

 يتناول اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته، مبا فيها البنود التالية: -5

 املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشراف األخرى؛ -

 املوارد البشرية؛ -

 ملوارد، مبا يف ذلك املساهمات الطوعية؛تعبئة ا -

 مسائل الالمركزية؛ -

 مسائل التعاقد والشراء؛ -

 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ -

 عمليات التقييم االسرتاتيجي، وردود اإلدارة؛ -

 نظمة.املستجدات يف منظومة األمم املتحدة ككّل بشأن مسائل اإلشراف اليت تؤثر على امل -

 
 

 2015الدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران 

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة الربنامج (1)

 انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة املالية (2)

 والقانونيةانتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية  (3)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (5)

  2016-2015اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (6)

 التالية للمجلس جدول األعمال املؤقت للدورة (7)

 

  



E9 CL 151/REP 

 

 

 

 2015ديسمرب/ كانون األول  -الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2017-2016املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)

 ( 2015تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )أكتوبر/ تشرين األول  (2)

 ( 2015تقرير جلنة الربنامج )أكتوبر/ تشرين األول  (3)

 (2015تقرير جلنة املالية )أكتوبر/ تشرين األول  (4)

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 (2015تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )أكتوبر/تشرين األول  (5)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (2015تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )سبتمرب/ أيلول  (6)

 مسائل احلوكمة

 برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:  (7)

 املاليةجلنة  •

 الربنامججلنة  •

 الدستورية والقانونية الشؤونجلنة  •

 املؤمترات اإلقليمية •

 اللجان الفنية •

 اجمللس •

 2019-2016برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

 مسائل أخرى

 برنامج األغذية العاملي: (10)

 العاملي؛انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية  (1)

 2014التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (11)

 2017-2015اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)

 أساليب عمل اجمللس (14)

 

  



CL 151/REP E10 

 

 

 2016الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية 

 2015 -2014تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة الربنامج )... (3)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة املالية )... (4)

 املؤمترات اإلقليمية

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )... (5)

 ( )حيدد الحقا(2016املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )... تقرير (6)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )... (7)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )... (8)

 دد الحقا(( )حي2016تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى )... (9)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )... (10)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )... (11)

 مسائل احلوكمة

 2019-2016برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (14)

 2017-2016اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (15)

 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول  (16)

 أساليب عمل اجمللس (17)

 

  



E11 CL 151/REP 

 

 

 

 2016ديسمرب/ كانون األول  -الدورة اخلامسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 استعراض اإلطار االسرتاتيجي  (1)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة املالية )...  (4)

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 حقا(( )حيدد ال2016تقرير جلنة الزراعة )... (5)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة مشكالت السلع )... (6)

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة مصايد األمساك )... (7)

 ( )حيدد الحقا( )مبا يف ذلك البند الفرعي عن املؤمتر العاملي للغابات(2016تقرير جلنة الغابات )... (8)

 )حيدد الحقا(( 2016تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )... (9)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ).. (10)

 مسائل احلوكمة

 املؤمتر( الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع للمناقشة العامة يف (11)

 2020-2017برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 برنامج األغذية العاملي: (14)

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)

 2015التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (15)

 2018-2016اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (16)

 ألعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول ا (17)

 أساليب عمل اجمللس (18)

 
  



CL 151/REP E12 

 

 

 2017الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، أبريل/ نيسان 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

  2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة املالية )...  (4)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )... (5)

 مسائل احلوكمة

 توصية إىل املؤمتر -الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت(  (6)

 2020-2017برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (7)

 القرارات الصادرة عن اجمللسحالة تنفيذ  (8)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (9)

 2018-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (10)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (11)

 أساليب عمل اجمللس (12)

 

  



E13 CL 151/REP 

 

 

 

 2017 يوليو/متوز - الدورة السابعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران

 انتخاب اللجان

 عشر للجنة الربنامج االثينانتخاب الرئيس واألعضاء  (1)

 عشر للجنة املالية االثينانتخاب الرئيس واألعضاء  (2)

 للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةانتخاب الرئيس واألعضاء السبعة  (3)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (5)

  2018-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (6)

 ل األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدو (7)

 

  



CL 151/REP E14 

 

 

 2017ديسمرب/ كانون األول  -الدورة الثامنة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2019-2018املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة املالية )...  (4)

 الغذائي العامليجلنة األمن 

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )أكتوبر/ تشرين األول  (5)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (6)

 مسائل احلوكمة

 برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:  (7)

 جلنة املالية •

 جلنة الربنامج •

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية •

 املؤمترات اإلقليمية •

 اللجان الفنية •

 اجمللس •

 2021-2018برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

 مسائل أخرى

 برنامج األغذية العاملي: (10)

 يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ انتخاب ستة أعضاء (1)

 2016التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (11)

 2019-2017االجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة و (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)

 أساليب عمل اجمللس (14)

 

  



E15 CL 151/REP 

 

 

 

 2018يوليو/ متوز  -الدورة التاسعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران

 واإلداريةاملسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية 

 2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة املالية )...  (4)

 املؤمترات اإلقليمية

 ( )حيدد الحقا(2018املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )...تقرير  (5)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )... (6)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )... (7)

 حقا(( )حيدد ال2018تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )... (8)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى )... (9)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )... (10)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (11)

 احلوكمة مسائل

 2021-2018برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (14)

 2019-2018اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (15)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (16)

 أساليب عمل اجمللس (17)

 

  



CL 151/REP E16 

 

 

 2018ديسمرب/ كانون األول  -الدورة الستون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (1)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الربنامج )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة املالية )...  (3)

 وجلنة األمن الغذائي العاملياللجان الفنية 

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الزراعة )... (4)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة مشكالت السلع )... (5)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة مصايد األمساك )... (6)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الغابات )... (7)

 ( )حيدد الحقا(2018العاملي )...تقرير جلنة األمن الغذائي  (8)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (9)

 مسائل احلوكمة

بشأن موضوع للمناقشة العامة يف الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس  (10)

 املؤمتر(

 2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (11)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (12)

 مسائل أخرى

 برنامج األغذية العاملي: (13)

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)

 2017التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (14)

 2020-2018اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (15)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (16)

 أساليب عمل اجمللس (17)

 

 



F1 CL 151/REP 

 

 

 واواملرفق 
 الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاجلدول 

 2016-2015والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الفرتة 
 

 2015 2016 

يناير/كانون 

 الثاني

   23-19 لألغذية والزراعة هيئة املوارد الوراثية 15

 برنامج األغذية العاملي فرباير/شباط
 الزراعيةجملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية 

  *جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 100

9-13 
15-19 
23-24 

 برنامج األغذية العاملي
 جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  34

 الكارييب

8-12 
15-19 
 
22-26 

 جلنة املالية  157 مارس/آذار

 جلنة الربنامج 117

 اجمللس  151

9-13 

9-13 

23-27 

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 33

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 102

 الرمسي ألمريكا الشماليةغري املؤمتر اإلقليمي  4

7-11 

 

 

14-16 

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية  أبريل/نيسان
 الزراعية

 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 29 20-24
اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية
 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 33

4-8 
11-15 
 
 

18-22 

 جلنة املالية 158 مايو/أيار

 برنامج األغذية العاملي

11-13 

25-29 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 30

 جلنة املالية 160

 جلنة الربنامج 119

 برنامج األغذية العاملي

 اجمللس 154

2-5 

16-20 

16-20 

23-27 

30/5 – 3/6 

 املؤمتر 39 يونيو/حزيران

 اجمللس  152

6-13 

15 

 2/7-27/6 الدستور الغذائي  39

 )روما(

 11-6 الدستور الغذائي  38 يوليو/متوز
 )جنيف(يوليو/متوز 

 جلنة مصايد األمساك 32

 جلنة الغابات  23

11-15 

18-22 

     أغسطس/آب

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية  سبتمرب/أيلول
 الزراعية

 

14-18 
 
 

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 
 الزراعية

 *جلنة الزراعة 25

19-23 
 
26-30 

أكتوبر/تشرين 

 األول

 جلنة األمن الغذائي العاملي 42

 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 101

12-17  

 )اجلمعة( 16
21 – 23 

 *جلنة مشكالت السلع 71

 يوم األغذية العاملي

 جلنة األمن الغذائي العاملي 43

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 103

3-5 

 )االثنن(17

17-22 

24-26 

نوفمرب/تشرين 

 الثاني

 جلنة املالية 159

 جلنة الربنامج 118
 برنامج األغذية العاملي

 اجمللس  153

2-6 

2-6 
9-13 
30/11-4/12 

 جلنة املالية 161

 جلنة الربنامج 120
  برنامج األغذية العاملي

7-11 

7-11 
14-18 

ديسمرب/كانون 
 األول

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 
 الزراعية

 اجمللس 155 14-18
اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية

5-9 

12-16 

 
 2016مارس/آذار  27 عيد الفصح: 2015أبريل/نيسان  5 عيد الفصح:

 2016مايو/أيار  1 يوكسذاألرثوعيد الفصح  2015أبريل/نيسان  12 األرثوذوكسيعيد الفصح 

 2016يوليو/متوز  5 –يونيو/حزيران  6 شهر رمضان: 2015يوليو/متوز  16 –يونيو/حزيران  18 شهر رمضان:

 2016يوليو/متوز  6 عيد الفطر: 2015يوليو/متوز  18 عيد الفطر:

  2016سبتمرب/أيلول  11 عيد األضحى:  2015سبتمرب/أيلول  23 عيد األضحى:

 
 





 

 

 الربنامج جلنة
 (2015 حزيران/يونيو - 2013 متوز/يوليو)

 

 األعضاء الرئيس
 

 Cecilia Nordinالسيدة 
   Van Gansberghe (السويد) 

 (José Antonio Carranza السيد) إكوادور (Abdul Razak Ayazi السيد) أفغانستان

 (Abreha G. Aseffa السيد)إثيوبيا  * (السيد حممد مالح)اجلزائر  
 (Vimlendra Sharan السيد) اهلند (Gustavo Oscar Infante السيد) األرجنتني 
(Fiona Duncan ة السيد)نيوزيلندا  (Natalie Feistritzer النمسا )السيدة 

 *
 

 (Christina Emma Grieder ةسويسرا )السيد *(Eric Robinson السيد) كندا 

(خالد عبد الرمحن األكوع )السيد اليمن (Xia Jingyuan )السيد الصني 
 * 

   
 * ميكن االطالع على تفاصيل عن املمثل املناوب على العنوان التالي:

representatives/en/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme 
 
 

 املالية جلنة

 (2015 حزيران/نيويو - 2013 متوز/يوليو)
 

 األعضاء الرئيس
 
(Matthew Worrell)السيد أسرتاليا  )الكامريون( Médi Moungui السيد

 *
 Emma María José Rodríguez ة)السيد املكسيك 

Sifuentes)
 *

 
(Olyntho Vieiraالربازيل )السيد  

 *
(فوزي لقجعاملغرب ) 

 *
 

(جمدي أنور حسنني حسن )السيد مصر 
 *

 (Khalid Mehboob)السيد  باكستان 

(Georg Friedel Cramer)السيد  أملانيا 
 *

(Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي ) 
 *

 
 (عبلة مالك عثمان ةالسودان )السيد (Abdoulaye Traore)السيد  غينيا 
(Hideya Yamadaاليابان )السيد  

 *
(Natalie Brown)السيدة  الواليات املتحدة األمريكية 

 *
 

 االطالع على تفاصيل عن املمثل املناوب على العنوان التالي:* ميكن 
representatives/en/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance 

 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 (2015 حزيران/نيويو - 2013 متوز/يوليو)
 

 األعضاء الرئيس
ــيد  Mónica Martínez Menduiño ةالس

 (إكوادور)
 (Lawrence Kuna Kalinoe)السيد  بابوا غينيا اجلديدة (Mafizur Rahman)السيد  بنغالديش

 (Gregory S. Grothالواليات املتحدة األمريكية )السيد  (Lubomir Ivanov)السيد  بلغاريا 
 (Oscar Gabriel Piñeyro Bentos أوروغواي )السيد (عبد الستار شياد السوداني )السيد العراق 
  (Mohammed Sheriff)السيد  ليبرييا 
 

 2014 العاملي األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس
 

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتخبهم أعضاء املنظمة جملس انتخبهم أعضاء العضوية مدة انتهاء
 
 
 اهلند )باء(  أفغانستان )باء( 2015 األول كانون/ ديسمرب 31

 العراق )باء(  إيطاليا )دال( 
 هولندا )دال(  املكسيك )جيم( 
 االحتاد الروسي )هاء( الفلبني )باء( 
 سرياليون )ألف( أوغندا )ألف( 
 سويسرا )دال( املتحدة األمريكية )دال(الواليات  

 
 بوروندي )ألف(  كندا )دال( 2016 األول كانون/ ديسمرب 31

 كوبا )جيم(  كولومبيا )جيم( 
 إثيوبيا )ألف(  غينيا االستوائية )ألف( 
 النرويج )دال( أملانيا )دال( 
 باكستان )باء( اململكة العربية السعودية )باء( 
 إسبانيا )دال( جنوب أفريقيا )ألف( 

 اليابان )دال( )ألف(ليبيا  2017 األول كانون/ ديسمرب 31
 )جيم( بنما 1 )باء( مجهورية إيران االسالمية 
 2 )باء( مجهورية كوريا )جيم( الربازيل 

 سويسرا )ألف( اسرتاليا )دال( 
 اململكة املتحدة )دال( )دال( الدامنرك 
 هنغاريا )هاء( )هاء( بولندا 

 
 (.2023-2021(، والقائمة جيم )2020-2018(، والقائمة ألف )2017-2015القوائم ألف وباء وجيم هذا املقعد بالتعاقب على النحو التالي: القائمة باء )تشغل   (1)
خالل اجتماع اجمللس االقتصادي واالجتماعي اخلاص بالتنسيق واإلدارة، ومت التوصل إىل اتفاق  2015يناير/كانون الثاني  1مت انتخاب مجهورية كوريا هلذا املقعد ابتداًء من   (2)

  .2017ديسمرب/كانون األول  31لتحل حملها الصني للفرتة املتبقية من الوالية حتى .2015ديسمرب/كانون األول  31بأن تتنحى مجهورية كوريا يف تاريخ 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/


 

 

 




 

 
 


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 





194 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




 
 
 


 
 


 
 














 


 
 
 
 


 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 
 




 


 

 

 

 



 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


 


 

 
 

 
 


 
 
 


 
 

 
 

 
 

 




