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 2024-2021برانمج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 
 

 موجز
 

اجمللس باانمج  يعد  )القسييييل ما  من االث الما  من الناييييوة ا  ييييا ييييمة    8/20091متاشييييمعا مع قااؤ امل متا  
ما  يف  املتعدم السيييييينوا  هباانمج عملسييييييتعا  اجمللس متعدم السيييييينوا  ية أ بع  نؤبع  يييييينوا  على ا قل   يعمل 
 عمله  ؤصده ابال تنام إىل النتائج   كأما  لتخ مطنمهمته  ابلنظا إىل  السنة

 اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 

  مع مااعا  ال ابع 2024-2021العمل املتعدم السيييييييييييييينوا  لل ع  إن  اجمللس مدعو إىل املوابقة على باانمج  
 املتجدم لربانمج العمل املمتد على نؤبع  نوا  

 ميكن توجمه ني ا ت ساؤا  بشأن مضمون هذه الوثمقة إىل:
 Khalid Mehboobالسمد 

 الائمس املستقل للمجلس
 57044 06570 39+ اهلاتف:

  

                                                 
  خ ة العمل ال وؤية خباوة جملس املنظمة تن مذ  8/2009القسل ما  من االث الما  من الناوة ا  ا مة  القااؤ   1
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 اتبرانمج عمل اجمللس املتعدد السنو 
 2024-2021نسخة منقحة تغطي الفرتة 

 
 للمجلس ةف العامادهاأل -أوًل 

 
ا بشأن املسائل اجمللس توجمها  إىل امل متا بشأن ا عاتمجما  املنظمة  ن لوايهتا  بااجمها  مملانمتها   نيضع سدي ي -1

 الد توؤية  التنظمممة  اإلماؤية  املالمة 
 
ا بد ؤ نشط إلعدام اإلطاؤ اال عاتمجأ   يقوم اجمللس نيضع 8/2009امل متا ؤقل  ابلناوة ا  ا مة  بقااؤ  عمالع  -2

اإلشااف حلوكمة   املتعلقة ابقااؤا  تن مذ ال اخل ة املتو  ة ا جل  باانمج العمل  اململانمة للمنظمة  مياؤس  ظم يت ؤصد 
 على ذلك  

 
نة الش  ن الد توؤية  القانونمة كل  نتني   تة نعضاث ينتخب اجمللس نعضاث انة الربانمج  انة املالمة  اكما  -3

  يوبا تقممما   اضحة عن حالة ا غذية  اللؤاعة يف العامل  املسائل   للمجلس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ  نوايع 
   تكون قد نحملت إىل اجمللساليت قد  ذا  الالة

 
ال تنام إىل النتائج   يعقد م ؤاته مبا يتماشى مع خ ة العمل يعمل ب عالم ة  ك اث   ابيهدف اجمللس إىل نن    -4

واثمة  ضع جد   سمح مبي هذا   املذكا  عن ن المب عمل اجمللس" ا " نمانه  مع  -ا املتجدم  املبم نة يف القسل اثنمع 
ممل تلك الناشئة   لظا ف املت وؤ ل لال تجابةللمنظمة   التكمف مع ن المب العمل ستجد  ا عما  مع ا  لواي  امل

 املت شمة حالمعا  19-كوبمد  عن نثا جائحة
 

 النتائج -ااثنيً 
 

 السرتاتيجية وحتديد األولوايت والتخطيط للميزانية -ألف
 
: تتواثم القااؤا  اليت تادؤ عن امل متا بشأن ا عاتمجما  املنظمة  ن لوايهتا  بااجمها  مملانمتها  ابإلضابة النتمجة -5

غذية  اللؤاعة يف العامل  مع ا هداف اال عاتمجمة للمنظمة  تتبع توجمها  اجمللس هبذا الادم كما تام إىل حالة ا 
 باانمج  العمل  اململانمة اخلاة هبا  يف
 
 امل شاا   الةااي : -6
 

جل تربز يف تقايا امل متا التوصما  الاامؤ  عن اجمللس بشأن اإلطاؤ اال عاتمجأ  اخل ة املتو  ة ا  )ن 
  باانمج العمل  اململانمة 
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عند ا تعاا  امل متا ململانمة املنظمة  املوابقة علمها  تكون لديه توصمة صاحية من اجمللس تتعلق ابملواثمة  )ب 
  2بني اال عاتمجما   ا  لواي   باامج العمل مع اململانمة املقعحة للمنظمة

نهداف التنممة املستدامة مواثمتها مع   ؤاعة يف العامل حتظى توجمها  اجمللس حو  مسائل ا غذية  الل  )ج 
 وابقة امل متا مب

 يوابق امل متا على جد   ا عما  امل قت الذي ن صاه به اجمللس  )م 
 
: إصداؤ قااؤا   اضحة  مقمقة  ؤبع توصما  إىل امل متا تعكس ن لواي  ا عضاث ملعااة مسائل ا من املخاجا  -7

   ماق ا هداف اال عاتمجمة للمنظمة كما تام يف اخل ة املتو  ة ا جل  باانمج العمل  اململانمة الةذائأ  اللؤاعة يف
   يف التوصما  املابوعة إىل امل متا 

 
 :ا نش ة -8
 

ا تعاا   تقممل التوصما  الاامؤ  عن ا جهل  الاائ مة للمنظمة ال  مما ا تعاا   تقممل التوصما   )ن 
الربانمج  املالمة  عن اجتماعاهتما املشعكة بشأن اإلطاؤ اال عاتمجأ  اخل ة املتو  ة  الاامؤ  عن انيت

 ا جل  باانمج العمل  اململانمة   ؤبع توصما   اضحة عنها إىل امل متا 
o  ا تعاا   تقممل التوصما  الاامؤ  عن اللجان ال نمة ابلنسبة إىل ا  لواي  ال نمة  املسائل املتعلقة

 انمة ابململ 
o  ا تعاا   تقممل التوصما  الاامؤ  عن امل متاا  اإلقلمممة ابلنسبة إىل ا  لواي  اإلقلمممة  املسائل

 املتعلقة ابململانمة 
  مبا يف ذلك املواثمة مع نهداف التنممة تقممل املسائل الائمسمة اليت تتعلق حبالة ا غذية  اللؤاعة يف العامل )ب 

  حسب املقتضى املستدامة 
 القااؤا  بشأن ني  تعديال  يف باانمج العمل  اململانمة  )ج 
 ؤبع توصما  إىل امل متا بشأن القااؤا  اخلاصة ابلربانمج  اململانمة  مبا يشمل مضمون اململانمة  مستواها  )م 
 ؤبع توصمة بشأن موضوع النقاش العام خال  م ؤ  امل متا  )هي 
  2021-2020نتني ؤبع توصمة بشأن موضوع بع  الس )  
 ؤبع توصمة بشأن جد   ا عما  امل قت لد ؤ  امل متا  )ز 

  

                                                 
  تن مذ خ ة العمل ال وؤية خباوة جملس املنظمة  8/2009 ا مة  االث الما   القسل ما   القااؤ الناوة ا   2
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 ن المب العمل: -9
 

عقد اجتماعا  تنسمق غري ؤمسمة لاؤ اث  نماان  انيت الربانمج  املالمة  امل متاا  اإلقلمممة  اللجان ال نمة   )ن 
 إبشااف الائمس املستقل  للمجلس 

اجملموعا  اإلقلمممة  كباؤ نعضاث ا مانة  إبشااف  نواب ؤؤ اث غري ؤمسمة لاؤ اث  عقد اجتماعا  تشا ؤية )ب 
 الائمس املستقل  للمجلس 

   إماؤ  املنظمةإجااث اتااال  منتظمة بني الائمس املستقل للمجلس  )ج 
 

 رصد تنفيذ القرارات املتصلة ابحلوكمة -ابء
 
ااؤا  عن احلوكمة تدعل باوؤ  مباشا  ا هداف اال عاتمجمة للمنظمة : إ داث املشوؤ  للم متا من خال  قالنتمجة -10

  العمل ابنتظام على ؤصد تن مذ تلك القااؤا  
 
 امل شاا   الةااي : -11
 

 قمام اجمللس مبتابعة تن مذ قااؤا  اجمللس  امل متا بشأن احلوكمة يف املواعمد املقاؤ  هلا   إبااز ذلك  )ن 
 يف تقايا امل متا 

ا تعاا  التوصما  بشأن التدابري الااممة إىل زايم  ك اث  ا جهل  الاائ مة  تقمممها من جانب اجمللس قبل  )ب 
  إحالتها إىل امل متا

 
: إصداؤ قااؤا   اضحة  مقمقة  ؤبع توصما  إىل امل متا تعكس تقممل اجمللس لتن مذ القااؤا  املخاجا  -12

 ابحلوكمة  املتعلقة
 

 :ا نش ة -13
 

 ا تعاا  القااؤا  الاامؤ  عن اجمللس بشأن احلوكمة   تقمممها  ن )
    تقممل التقاؤيا املاحلمة ذا  الالة لألجهل  الاائ مة السنوا   ملتعدماالعمل ا تعاا  باامج  )ب 
 ؤبع توصما   اختاذ قااؤا  عن احلاجة إىل عقد اجتماعا   زاؤية كلما معت احلاجة  )ج 
القضااي اخلاصة ابملعاهدا   االت اقا   االت اقما  الواقعة ضمن ن اق اختااة منظمة ا تعاا   تقممل   م)

 ا غذية  اللؤاعة 
 ا تعاا  املستجدا  يف منتداي  نخاى هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة   ه)
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 ن المب العمل: -14
 

 اؤا  املتعلقة ابحلوكمة طايقة إؤجاع املعلوما  إىل امل متا من خال  تقاؤيا عن تن مذ القا  )ن 
عقد اجتماعا  تنسمق غري ؤمسمة لاؤ اث  نماان  انة الش  ن الد توؤية  القانونمة  انيت الربانمج  املالمة  )ب 

  امل متاا  اإلقلمممة  اللجان ال نمة  إبشااف الائمس املستقل  للمجلس 
موعا  اإلقلمممة  كباؤ نعضاث ا مانة  إبشااف اجمل نواب ؤؤ اث عقد اجتماعا  تشا ؤية غري ؤمسمة لاؤ اث  )ج 

 الائمس املستقل  للمجلس 
   إماؤ  املنظمةإجااث اتااال  منتظمة بني الائمس املستقل للمجلس  )م 
 تلقأ مشوؤ  ا جهل  الد توؤية بوا  ة اللجان ال نمة  )هي 

 
 ممارسة وظائف اإلشراف -جيم

 
نونمة  نخالقمة  مالمة  إماؤية تعمل بشكل  لمل  خضوعها للاصد املنتظل :  جوم نطا   ما ا   نظل قاالنتمجة -15

 من قبل اجمللس 
 
 امل شاا   الةااي : -16
 

 عمل املنظمة ضمن حد م إطاؤها القانو   املايل  اإلماؤي  )ن 
  ا خالقأ  الاقايب عن اإلشااف إجااث تقممل ش اف  مستقل  مهين  ماث املنظمة بضالع  )ب 
 ااث االنتخااب  املناوة علمها يف الناوة ا  ا مة يف املواعمد احملدم  هلا إج )ج 
 ا ا للقواعد  املعايري املعمو  هبا حالمع ت بمق السما ا   تشةمل النظل طبقع  )م 
ت ابق ااد   اللمين املقعح الجتماعا  ا جهل  الاائ مة ملنظمة ا غذية  اللؤاعة  االجتماعا  الائمسمة  )هي 

خاى مع ااد   املقاؤ لالجتماعا   من نجل ت بمق نظام إعدام الربامج  اململانمة  الاصد املستند ا 
 النتائج  إىل

 
: إصداؤ قااؤا   اضحة  مقمقة  ؤبع توصما  إىل امل متا تك ل حسن  ري ا طا القانونمة  ا خالقمة املخاجا  -17

  املالمة  اإلماؤية للمنظمة 
 
 :ا نش ة -18
 

ا تعاا   تقممل توصما  انة املالمة  القااؤا  الاامؤ  عنها بشأن نماث اململانمة  الربانمج  عملما  النقل  )ن 
 بني نبواب اململانمة  ا  ضاع املالمة للمنظمة  مبا يف ذلك تعبئة املواؤم  املسامها  ال وعمة 
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    املااجعة الداخلمة  اخلاؤجمة ا تعاا   تقممل توصما  انة املالمة خباوة املبامئ ا خالقمة )ب 
  واث  على حد

ا تعاا   تقممل توصما  انة املالمة بشأن السما ا   النظل  يف املقا الائمسأ  يف املكاتب املمدانمة  )ج 
حد  واث  بشأن املواؤم البشاية  العملما  اإلماؤية  اخلاصة اب عما   التعاقد  الشااث  تكنولوجما  على

 تااال  املعلوما   اال
 ا تعاا   تقممل توصما  انيت الربانمج  املالمة بشأن عملما  التقممل اال عاتمجأ  تقايا تن مذ الربامج  )م 
 ا تعاا   تقممل توصما  انة الش  ن الد توؤية  القانونمة بشأن املسائل الد توؤية  القانونمة  )هي 
تقايا لإلماؤ   اجمللس  -  2016 تعاا  ا    يف عام تقممل مستقل  لوظم ة التقممل كل  ت  نوا  )اال )  

 مع توصما  انة الربانمج 
 
 :ن المب العمل -19
 

 تلقأ املشوؤ  من انيت الربانمج  املالمة  من اجتماعاهتما املشعكة   من انة الش  ن الد توؤية  القانونمة  )ن 
  ؤؤ اث  ظائف الاقابة نظمة املماؤ  إجااث اتااال  منتظمة بني الائمس املستقل للمجلس  إ )ب 

 
 رصد أداء اإلدارة وتقييمه -دال

 
 : خضوع الةااي  احملدم   ماث اإلماؤ  لال تعاا   الاصد املنتظمني من قبل اجمللس النتمجة -20
 
  الةااي :امل شاا   -21
 

 متاشأ نماث اإلماؤ  مع الةااي  احملدم  على مستوى ا ماث  )ن 
 ا ماث  غااي ديال  الالزمة يف إجااث التع )ب 

 
 : اختاذ القااؤا  بشكل  اضح  مقمق  ؤبع توصما  إىل امل متا املخاجا  -22
 
 :ا نش ة -23
 

ا ماث يف إطاؤ نظام إعدام اململانمة  اإلماؤ  ابال تنام إىل النتائج   ابلعوم   بةااي ؤصد نماث اإلماؤ  مقاؤنة  )ن 
 اانمج العمل  اململانمة  إىل تقاؤيا انيت الربانمج  املالمة  اجتماعاهتما املشعكة إىل اخل ة املتو  ة ا جل/ ب

 تقايا تن مذ الربامج  )ب 
 ا تعاا  مسامهة املواؤم من خاؤج اململانمة يف إطاؤ النتائج التنظمممة  )ج 
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مسامهتها يف حتقمق  العمل باوؤ  م ؤية على إجااث تقممل ش اف  مهين  مستقل   ماث املنظمة من حمث )م 
 املخاجا   التأثريا  املقاؤ  ابل عل 

 مؤا ة توصما  انيت الربانمج  املالمة ابلنسبة إىل تعديل عملمة تن مذ باانمج العمل  اململانمة  )هي 
 توصما  انة الربانمج حو  عملما  التقممل اال عاتمجمة  متابعتها الالحقة  )  
ظمني الت اقا  الشااكة اخلاصة ابملنظمة  مبا يف ذلك آاثؤها املالمة مع إيالث إجااث ا تعاا   تقممل منت )ز 

اهتمام خاة لتأثرياهتا على اإلطاؤ اال عاتمجأ للمنظمة  خ تها املتو  ة ا جل  باانمج العمل  اململانمة 
 مة اخلاة هبا   مسامهاهتا يف حتقمق ا هداف اال عاتمجمة للمنظمة  نهداف التنممة املستدا

 
 ن المب العمل: -24
 

 إجااث اتااال  منتظمة بني الائمس املستقل للمجلس  اإلماؤ  يف منظمة ا غذية  اللؤاعة  )ن 
 عقد ند ا   مشا ؤا  غري ؤمسمة بني ا عضاث  )ب 
 تقدمي عا   تعدها ا مانة إىل اجمللس عن ا عاتمجما    ما ا  اإلماؤ   )ج 
 ااهازين اللذين ميمالن موظ أ املنظمة إحاطة غري ؤمسمة من قبل  )م 

 
 ختطيط العمل وأساليب العمل -هاء

 
نة: يت سييل عمل اجمللس ابلك اث   اال ييتباق  املشيياؤكة طبقع النتمجة -25  ا خل ط العمل املوضييوعة  ن ييالمب العمل احملسيي 
  دعل اان اجمللسب يف هذا الادمحيظى   
 
 امل شاا   الةااي : -26
 

 جدا   نعما  اجمللس ل يف توخأ العكم )ن 
 مع ن لواي   جدا   نعما  اجمللس واثمتها جمللس  ماجدا   نعما  اان توخأ العكمل يف  )ب 
إاتحتها بشكل ؤئمسأ اال تنتاجا   القااؤا   التوصما      ضممنهات  جمللس توخأ اإلجياز يف تقاؤيا ا )ج 

 لألعضاث بعد بع   جمل  من اختتام الد ؤ  
ا تعااضها على حنو على التوصما  اليت يتعني على اجمللس العكمل تقاؤيا اان اجمللس   توخأ اإلجياز يف   م)

 بعمل اجمللس ذي صلة 
 إعدام ص حة غالف موح د  لواثئق اجمللس يام بمها اإلجااث املقعح اختاذه ماخل إطاؤ  )ه 
 أبؤبعة ن ابمع   إصداؤ  اثئق اجمللس قبل ابتتاح نعما  م ؤ  من الد ؤا    )
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 :املخاجا  -27
 

 عمل متعدم السنوا  للمجلس  باانمج )ن 
  يف كل م ؤ  من م ؤاته نسخة من املذكا  عن ن المب عمل اجمللسإصداؤ  )ب 
 إحاطة  نوية  عضاث اجمللس اادم  )ج 

 
 :ا نش ة -28
 

 عمل متعدم  السنوا  للمجلس تتضم ن م شاا  لألماث  باانمجإعدام  )ن 
 الالزمة التعديال   االبتكاؤا    ماثا سإجااث ا تعاا  منتظل   المب عمل اجمللس  مبا يشمل مقايم )ب 

  19-كوبمد  الظا ف اخلاؤجمة  ممل نثا جائحةملواجهة 
 ا تعاا  حالة تن مذ قااؤا  اجمللس  )ج 
 االض العلمجلس يف لن لجاضمان معل هذه اللمجلس لاللجان التابعة لجدا   نعما  م ؤا  ا تعاا   )م 

 هامه مب
إجااث مؤا ة  مقاؤنة للحوكمة يف املنظما  الد لمة ا خاى  هبدف إمخا  حتسمنا  ممكنة على إجااثا   )ه 

 عمله املتعدم  السنوا   باانمجعمل اجمللس  ت بمق 
 
 ن المب العمل: -29
 

 إجااث مدا ال  منظ مة  ماك ل  خال  م ؤا  اجمللس  )ن 
تاتمبا  بع الة لاماغة تقاؤيا اجمللس اليت تستند إىل اال تنتاجا  اليت يتوصل إلمها الائمس املستقل اختاذ  )ب 

 للمجلس يف إغالق  تلخمص كل بند 
 يف ظل  إجااث الد ؤا  على حنو نممل  تعديال  على اإلجااثا   ا م ا  من نجل  ا ابتكاؤ إمخا   )ج 

عممل    الت مةابعاضأ   إجااثا  املاا لة اخلبشكل عا  االجتماعقد   مبا يف ذلك ا تمنائمةظا ف 
 بنوم جد   ا عما  للمالحظا  التمهمدية حو  املسبق 

 ا   لويتها  ملدى نمهمتها إقامة ننش ة منتظمة يف ما بني الد ؤا   على نن يتل حتديدها  بقع  )م 
العمل  باانمجاليت حشدهتا ا مانة من نجل تن مذ القمام  عند االقتضاث  بتعليل املواؤم البشاية  املالمة  )هي 

 املتعدم  السنوا   متابعتها 
اجملموعا  اإلقلمممة  كباؤ نعضاث ا مانة  إبشااف الائمس  نواب ؤؤ اث عقد اجتماعا  غري ؤمسمة لاؤ اث  )  

 املستقل  للمجلس 
  ة إماؤ  املنظمإجااث اتااال  منتظمة بني الائمس املستقل للمجلس   ز)
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 دورات اجمللس وخطة عمله -واو
 
 يعقد اجمللس مخس م ؤا  على ا قل يف ال ع  املالمة الواحد    ذلك على النحو التايل: -30
 

 م ؤاتن يف السنة ا  ىل من ال ع  املالمة؛ )ن 
شكل خاة ا على ا قل من الد ؤا  العامية للم متا اليت يقوم اجمللس خالهلا بيومع  60م ؤ   احد  قبل  )ب 

 بابع توصما  إىل امل متا بشأن اإلطاؤ اال عاتمجأ   اخل ة املتو  ة ا جل   باانمج العمل  اململانمة؛
م ؤ   احد  بوؤ انتهاث الد ؤ  العامية للم متا اليت يقوم اجمللس خالهلا بشكل خاة ابنتخاب ؤؤ اث  )ج 

 ؤية  القانونمة؛  نعضاث انة الربانمج  انة املالمة  انة الش  ن الد تو 
  م ؤ  يف هناية السنة المانمة من ال ع  املالمة  )م 

 
يكون شكل خ ة العمل املتجدم  اإلشاؤية للمجلس على النحو الواؤم يف اادا   نمانه  على نن يتل تعديله  -31

كل ما طلب اجمللس ذلك  مبا يف ذلك مواعمد بعلمة النعقام م ؤا  ا جهل  اليت تابع تقاؤياها إلمه   من هنا تضاف عباؤ  
د م الحقعا" )يقاؤ يف   ما بعد  إىل بعض البنوم "حيح

 
مبا يف   يقوم اجمللس يف الد ؤا  اليت يعقدها اب تعاا   ثمقة عن حالة تن مذ القااؤا  املتخذ  يف م ؤته السابقة -32

 م ؤا   ابقة  ذلك ني إجااثا  معلقة ن  جاؤية انشئة عن قااؤا  اختاها يف
 
 التالمة  يف هناية كل م ؤ  من الد ؤا   يستعا  اجمللس جد   ا عما  امل قت للد ؤ  -33
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 2024-2021داول أعمال اجمللس للفرتة املخطط العام جل -زاي
 

 2021أبريل/نيسان  -الدورة السادسة والستون بعد املائة للمجلس، مارس/آذار 
 وامليزانيةالعمل برانمج 

 اإلطاؤ اال عاتمجأ   1)
  2023-2022لل ع   باانمج العمل  اململانمة  2025-2022اخل ة املتو  ة ا جل لل ع    2)

 تقارير جلان اجمللس 
د م الحقعا 2021تقايا االجتماع املشعك بني انيت الربانمج  املالمة )      3)    )حيح
د م الحقعا 2021تقايا انة الربانمج )      4)    )حيح
د م الحقعا 2021تقايا انة املالمة )      5)    )حيح
د م الحقعا  2021لقانونمة )    تقايا انة الش  ن الد توؤية  ا  6)    )حيح

 جلنة األمن الغذائي العامليالفنية و تقارير اللجان 
د م الحقعا 2021)     انة ماايد ا مساكتقايا   7)    )حيح
د م الحقعا 2021)     مشكال  السلعتقايا انة   8)    )حيح
د م ال2021تقايا انة ا من الةذائأ العاملأ )       9)  حقعا   )حيح

 مسائل احلوكمة
التوصما  املابوعة إىل  –العتمبا  اخلاصة ابلد ؤ  المانمة  ا ؤبعني للم متا )مبا يف ذلك ااد   اللمين امل قت    10)

 امل متا
 حالة تن مذ قااؤا  اجمللس   11)

 مسائل أخرى
 الت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة  12)
 2022-2021ااد   اللمين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة للمنظمة  االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع    13)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  14)
 

 2021يوليو/متوز  -الدورة السابعة والستون بعد املائة للمجلس، يونيو/حزيران 
 انتخاب اللجان

 الربانمج  ا عضاث االثين عشا بمها انتخاب ؤئمس انة   1)
 انتخاب ؤئمس انة املالمة  ا عضاث االثين عشا بمها   2)
 انتخاب ؤئمس انة الش  ن الد توؤية  القانونمة  ا عضاث السبعة بمها   3)
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 مسائل أخرى
 املسائل الناشئة عن م ؤ  امل متا   4)
 ة ا غذية  اللؤاعةالت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية منظم  5)
 2022-2021 االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع   للمنظمةااد   اللمين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة   6)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  7)
 

 2021ديسمرب/كانون األول  -الدورة الثامنة والستون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/تشرين الثاين 
 وامليزانيةالعمل برانمج 

 2023-2022التعديال  يف باانمج العمل  اململانمة لل ع    1)
 تقارير جلان اجمللس 

د م الحقعا 2021تقايا االجتماع املشعك بني انيت الربانمج  املالمة )      2)    )حيح
د م الحقعا 2021تقايا انة الربانمج )      3)    )حيح
د م الحقعا 2021لمة )    تقايا انة املا  4)    )حيح
د م الحقعا 2021تقايا انة الش  ن الد توؤية  القانونمة )      5)    )حيح

 جلنة األمن الغذائي العاملي
د م الحقعا 2021تقايا انة ا من الةذائأ العاملأ )      6)    )حيح

 مسائل احلوكمة
 االتعا ن بني الوكاال  اليت توجد مقاؤها يف ؤ م  7)
  2025-2022باانمج عمل اجمللس املتعدم السنوا  لل ع    8)
 حالة تن مذ قااؤا  اجمللس   9)

 مسائل أخرى
 باانمج ا غذية العاملأ:  10)

 انتخاب  تة نعضاث يف اجمللس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ؛  1)
  2020 عامننش ته يف   التقايا السنوي للمجلس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ عن  2)

 الت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة  11)
 2023-2021ااد   اللمين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة للمنظمة  االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع    12)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  13)
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 2022يوليو/متوز  -والستون بعد املائة للمجلس، يونيو/حزيران الدورة التاسعة 
  برانمج العمل وامليزانية

 2021-2020تقايا تن مذ الربامج لل ع    1)

 املؤمترات اإلقليميةتقارير 
د م الحقعا 2022تقايا امل متا اإلقلممأ  بايقما )     2)    )حيح
د م الحقعا 2022ط اهلامئ )   تقايا امل متا اإلقلممأ آل ما  احملم  3)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا امل متا اإلقلممأ   ؤ اب )     4)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا امل متا اإلقلممأ  مايكا الالتمنمة  البحا الكاؤييب )     5)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا امل متا اإلقلممأ للشاق ا مىن )     6)    )حيح
د م الحقعا 2022يا امل متا اإلقلممأ غري الامسأ  مايكا الشمالمة )   تقا   7)    )حيح

 تقارير جلان اجمللس 
د م الحقعا 2022تقايا االجتماع املشعك بني انيت الربانمج  املالمة )      8)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا انة الربانمج )      9)    )حيح
د م الحقعا  2022 تقايا انة املالمة )     10)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا انة الش  ن الد توؤية  القانونمة )      11)    )حيح

 مسائل احلوكمة
 مواعمد تقدمي العشمحا  ملناب املديا العام  12)
 حالة تن مذ القااؤا  الاامؤ  عن اجمللس  13)

 مسائل أخرى
 منظمة ا غذية  اللؤاعةالت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية   14)
 2023-2022ااد   اللمين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة للمنظمة  االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع    15)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  16)
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 2022ديسمرب/كانون األول  -الدورة السبعون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/تشرين الثاين 
 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العامليتقارير 

د م الحقعا 2022تقايا انة اللؤاعة )     1)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا انة مشكال  السلع )     2)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا انة ماايد ا مساك )     3)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا انة الةااب  )     4)   مب متا احلااجة العاملأاملتعلق )مبا يف ذلك البند ال اعأ    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا انة ا من الةذائأ العاملأ )     5)    )حيح

 تقارير جلان اجمللس 
د م الحقعا 2022تقايا االجتماع املشعك بني انيت الربانمج  املالمة )      6)    )حيح
د م الحقعا 2022تقايا انة الربانمج )      7)    )حيح
د م الحقعا  2022تقايا انة املالمة )      8)   2021لعام  )مبا يف ذلك بند باعأ عن احلسااب  املااجعة  )حيح
د م الحقعا 2022تقايا انة الش  ن الد توؤية  القانونمة )      9)     )حيح

 مسائل احلوكمة
 ماالتعا ن بني الوكاال  اليت توجد مقاؤها يف ؤ    10)
جد   ا عما  امل قت  توصمة اجمللس بشأن ذلك   ا ؤبعني مل متا املنظمة )مبا يف المالمةالعتمبا  اخلاصة ابلد ؤ    11)

 موضوع املناقشة العامة يف امل متا 
 2025-2024التوصمة املابوعة بشأن موضوع بع  السنتني   12)
 2026-2023باانمج عمل اجمللس املتعدم السنوا  لل ع    13)
 حالة تن مذ قااؤا  اجمللس  14)

 مسائل أخرى
 باانمج ا غذية العاملأ:  15)

 انتخاب  تة نعضاث يف اجمللس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ؛  1)
 2021 التقايا السنوي للمجلس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ عن ننش ته يف عام   2)

 هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة الت وؤا  يف املنتداي  اليت  16)
 ممدالمة ماؤغايتا لملاؤاغا  17)
 2024-2022ااد   اللمين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة للمنظمة  االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع    18)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  19)
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 2023 نيسان/أبريل - آذار/مارسلمجلس، بعد املائة لبعون والسادية الدورة احل
 وامليزانيةالعمل برانمج 

  2025-2024ل ع  )ا باانمج العمل  اململانمة   2025-2022ل ع  املااجعة )ااخل ة املتو  ة ا جل   1)
 تقارير جلان اجمللس 

د م 2023تقايا االجتماع املشعك بني انيت الربانمج  املالمة )      2)  الحقعا   )حيح
د م الحقعا 2023تقايا انة الربانمج )      3)    )حيح
د م الحقعا 2023تقايا انة املالمة )      4)    )حيح
د م الحقعا 2023تقايا انة الش  ن الد توؤية  القانونمة )      5)    )حيح

 مسائل احلوكمة
 املاشحني ملناب املديا العام كلمة  6)
التوصما  املابوعة  – ا ؤبعني مل متا املنظمة )مبا يف ذلك ااد   اللمين امل قت   المالمةخلاصة ابلد ؤ  العتمبا  ا  7)

 إىل امل متا
 حالة تن مذ قااؤا  اجمللس  8)

 مسائل أخرى
 الت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة  9)
 2024-2023جهل  الاائ مة للمنظمة  االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع  ااد   اللمين الجتماعا  ا   10)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  11)
 

 2023يوليو/متوز  -بعد املائة للمجلس، يونيو/حزيران ون السبعالثانية و الدورة 
 انتخاب اللجان

  عشا بمها انتخاب ؤئمس انة الربانمج  ا عضاث االثين  1)
 انتخاب ؤئمس انة املالمة  ا عضاث االثين عشا بمها   2)
 انتخاب ؤئمس انة الش  ن الد توؤية  القانونمة  ا عضاث السبعة بمها   3)

 مسائل أخرى
 املسائل الناشئة عن م ؤ  امل متا   4)
 الت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة  5)
 2024-2023 االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع   للمنظمةااد   اللمين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة   6)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  7)



15 CL 165/15 

 2023ديسمرب/كانون األول  -بعد املائة للمجلس، نوفمرب/تشرين الثاين بعون والس الثالثةالدورة 
 يةوامليزانالعمل برانمج 

 2025-2024التعديال  يف باانمج العمل  اململانمة لل ع    1)
 تقارير جلان اجمللس 

د م الحقعا 2023تقايا االجتماع املشعك بني انيت الربانمج  املالمة )      2)    )حيح
د م الحقعا 2023تقايا انة الربانمج )      3)    )حيح
د م2023تقايا انة املالمة )      4)  الحقعا    )حيح
د م الحقعا 2023تقايا انة الش  ن الد توؤية  القانونمة )      5)    )حيح

 جلنة األمن الغذائي العاملي
د م الحقعا 2023    تقايا انة ا من الةذائأ العاملأ )  6)    )حيح

 مسائل احلوكمة
 التعا ن بني الوكاال  اليت توجد مقاؤها يف ؤ ما  7)
  2027-2024س املتعدم السنوا  لل ع  باانمج عمل اجملل  8)
 حالة تن مذ قااؤا  اجمللس   9)

 مسائل أخرى
 باانمج ا غذية العاملأ:  10)

 انتخاب  تة نعضاث يف اجمللس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ؛  1)
 2022 عام التقايا السنوي للمجلس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ عن ننش ته يف   2)

 الت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة  11)
 2025-2023ااد   اللمين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة للمنظمة  االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع    12)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  13)
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 2024يوليو/متوز  -لس، يونيو/حزيران بعد املائة للمجوالسبعون  الرابعةالدورة 
  برانمج العمل وامليزانية

 2023-2022تقايا تن مذ الربامج لل ع    1)

 املؤمترات اإلقليميةتقارير 
د م الحقعا 2024تقايا امل متا اإلقلممأ  بايقما )     2)    )حيح
د  2024تقايا امل متا اإلقلممأ آل ما  احملمط اهلامئ )     3)  م الحقعا   )حيح
د م الحقعا 2024تقايا امل متا اإلقلممأ   ؤ اب )     4)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا امل متا اإلقلممأ  مايكا الالتمنمة  البحا الكاؤييب )     5)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا امل متا اإلقلممأ للشاق ا مىن )     6)    )حيح
د م الحقعا 2024الامسأ  مايكا الشمالمة )   تقايا امل متا اإلقلممأ غري   7)    )حيح

 تقارير جلان اجمللس 
د م الحقعا 2024تقايا االجتماع املشعك بني انيت الربانمج  املالمة )     8)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا انة الربانمج )     9)    )حيح
د م الحقعا  2024تقايا انة املالمة )     10)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا انة الش  ن الد توؤية  القانونمة )     11)    )حيح

 مسائل احلوكمة
 حالة تن مذ القااؤا  الاامؤ  عن اجمللس  12)

 مسائل أخرى
 الت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة  13)
 2025-2024ة  االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع  ااد   اللمين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة للمنظم  14)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  15)
 

 2024ديسمرب/كانون األول  -للمجلس، نوفمرب/تشرين الثاين والسبعون اخلامسة الدورة 
 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العامليتقارير 

د م الحقعا 2024تقايا انة اللؤاعة )     1)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا انة مشكال  السلع )     2)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا انة ماايد ا مساك )     3)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا انة الةااب  )     4)     )حيح
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د م الحقعا 2024الةذائأ العاملأ )    تقايا انة ا من  5)    )حيح
 تقارير جلان اجمللس 

د م الحقعا 2024تقايا االجتماع املشعك بني انيت الربانمج  املالمة )     6)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا انة الربانمج )     7)    )حيح
د م الحقعا  2024تقايا انة املالمة )     8)    )حيح
د م الحقعا 2024تقايا انة الش  ن الد توؤية  القانونمة )     9)     )حيح

 مسائل احلوكمة
 التعا ن بني الوكاال  اليت توجد مقاؤها يف ؤ ما  10)
ا عما  امل قت  توصمة اجمللس بشأن  جد  ذلك   ا ؤبعني مل متا املنظمة )مبا يفاابعة الالعتمبا  اخلاصة ابلد ؤ    11)

 موضوع املناقشة العامة يف امل متا 
 2027-2026التوصمة املابوعة بشأن موضوع بع  السنتني   12)
 2028-2025باانمج عمل اجمللس املتعدم السنوا  لل ع    13)
 حالة تن مذ قااؤا  اجمللس  14)

 مسائل أخرى
 باانمج ا غذية العاملأ:  15)

 انتخاب  تة نعضاث يف اجمللس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ؛  1)
 2023 التقايا السنوي للمجلس التن مذي لربانمج ا غذية العاملأ عن ننش ته يف عام   2)

 الت وؤا  يف املنتداي  اليت هتل   الية منظمة ا غذية  اللؤاعة  16)
 ممدالمة ماؤغايتا لملاؤاغا  17)
 2026-2024مين الجتماعا  ا جهل  الاائ مة للمنظمة  االجتماعا  الائمسمة ا خاى يف ال ع  ااد   الل   18)
 جد   ا عما  امل قت للد ؤ  التالمة للمجلس  19)
 


