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 اجمللس
 املائة بعد واألربعون الثامنة الدورة

 2102 األول كانون/ ديسمرب 6-2 روما،

 املالية، وجلنة والقانونية، الدستورية الشؤون وجلنة اجمللس، من لكل السنوات املتعدد العمل برنامج عن مرحلية تقارير

 الفنية واللجان اإلقليمية، واملؤمترات الربنامج، وجلنة

    
 
 

 موجز

 ةـالفوري لـالعم ةـخط يف اـعليه املنصوص ةـوالزراع األغذية منظمة ةـحوكم ةـفعالي حتسني إىل ةـالرامي اإلجراءات مبوجب

(C 2008/REP، 17-2اإلجراء  هاء، امللحق)، وجلنة الشؤون  املالية، جلنةو الربنامج، وجلنة اجمللس، من كل سيقوم

الدستورية والقانونية، واملؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية بإعداد برامج عمل متعددة السنوات يستغرق كل منها أربع سنوات 

 .مالية فرتة كل يف واحدة ملرةعلى األقل، وذلك 

 قبل من استعراضه بغرض وذلك العمل، بربنامج مقارنة احملرز التقدم ويتناول سنتني كل يصدر مرحلي تقرير تقديم ينبغي

 الرئاسية األجهزة جلميع السنوات املتعدد العمل برنامج عن(. وتضم هذه الوثيقة تقارير مرحلية 21-2)اإلجراء  املؤمتر

 .ليستعرضها اجمللس إىل وقدمتها أماناتها أعدتها للمنظمة،

مت إدراج روابط لربامج العمل املتعددة السنوات اخلاصة بكل جهاز رئاسي جبانب اسم كل جهاز، باستثناء برنامج العمل  وقد

  .الوثيقة بهذه واملرفق 2171-2172املتعدد السنوات اخلاص باجمللس للفرتة 

 اجمللس جانب من اختاذها املقرتح اإلجراءات

 التوجيه وتوفري الرئاسية لألجهزة السنوات املتعددة العمل برامج عن املرحلية التقارير استعراض( 7: )اجمللس من يطلب

 .2171-2172 للفرتة( إقرار برنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص به 2)و املستقبل؛ يف وتطبيقها نطاقها بشأن

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيه ميكن

Wilfred Ngirwa 
 للمجلس املستقل الرئيس

 + 93 17511 51125 :اهلاتف رقم
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 مقدمة

 
جلنة و ،هذه الوثيقة التقارير املرحلية عن برامج العمل املتعددة السنوات املعّدة من قبل أمانات اجمللس تضم -7

وكانت الدورة . واللجان الفنية ،املؤمترات اإلقليميةو ،وجلنة الربنامج ،وجلنة املالية ،والقانونيةالشؤون الدستورية 

قد طلبت برامج العمل املتعددة السنوات اخلاصة باألجهزة الرئاسية ( 2112)للمؤمتر ( اخلاصة)اخلامسة والثالثون 

 . 7/2112حكام القرار مبوجب أ

 
فقد اتبعت األجهزة الرئاسية أن خطة العمل الفورية مل توفر تعريفًا لنطاق برنامج العمل املتعدد السنوات، مبا  -2

وقد أثبت العمل املبكر . نهجًا أوليًا يعترب أول برنامج عمل متعدد السنوات كسلسلة من جداول أعمال للدورات املقبلة

على وضع برامج العمل املتعددة السنوات من قبل اجمللس وجلنيت الربنامج واملالية أنه ميكن استخدام صيغة برنامج 

وذلك متشيًا مع نهج اإلدارة القائم لسنوات أيضًا كأداة لكل جهاز لدراسة خطة عمله بطريقة منظمة، العمل املتعدد ا

. على النتائج واملدخل يف ذلك الوقت، فضاًل عن تقديم وسيلة الستعراض أساليب العمل واملمارسات على فرتات منتظمة

   . حمددة مسبقًا اياتغوحيثما أمكن، مت اإلبالغ عن النتائج احملققة يف ضوء مؤشرات 

 
ومع السماح بدرجة من املرونة وفقًا لوالية كل من األجهزة الرئاسية، فإن برنامج العمل املتعدد السنوات يقدم  -9

 : عادًة
 

 حملة عامة عن األهداف العامة للجهاز الرئاسي؛ 

 النتائج املتوقعة، مبا يف ذلك: 

 
 املؤشرات والغايات ذات الصلة  -

 املخرجات  -

 األنشطة  -

 أساليب العمل  -

 .خطة العمل للدورات املقبلة  -

 
  :يف ما يلي، التقارير املرحلية املعّدة من قبل أمانة كل جهاز رئيسي -2

 

 1اجمللس- ألف

 
برنامج العمل املتعدد السنوات ( 2177متوز  /يوليو –حزيران  /يونيو)أقرت الدورة السابعة والثالثون للمؤمتر  -5

 –تشرين الثاني  /نوفمرب)والذي اعتمدته الدورة األربعون بعد املائة للمجلس ، 2179-2171اجمللس للفرتة اخلاص ب

وأخذت الدورة السابعة والثالثون للمؤمتر علمًا بالتقدم األولي احملرز يف تنفيذ برنامج (. 2171كانون األول  /ديسمرب

                                                      
 CL 140/18 Rev.1 (http://www.fao.org/docrep/meeting/020/k9312E01.pdf).  الوثيقة 1

http://www.fao.org/docrep/meeting/020/k9312E01.pdf
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ون بندًا دائمًا على جدول أعمال اجمللس، مبا أنه مت اعتباره أداة العمل املتعدد السنوات، واتفقت على أنه ينبغي أن يك

من قبل الدورة الثالثة واألربعون بعد املائة  2175-2172 للفرتةومت إقرار برنامج العمل املتعدد السنوات . ختطيط مفيدة

( 2172حزيران  /يونيو)ائة وطلب اجمللس يف دورته الرابعة واألربعون بعد امل(. 2177كانون األول  /ديسمرب)للمجلس 

 . إدراج إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تستكمل بعد يف برنامج العمل املتعدد السنوات

 
لربنامج العمل املتعدد السنوات حملة عامة مفيدة لتسلسل بنود جدول األعمال على  "املتوالية"وتقدم الطبيعة  -7

يف إطار البند الدائم يف مشروع جدول األعمال من اقرتاح بنود إضافية  فرتة سنتني، يف حني أنها ال متنع أعضاء اجمللس

وبالتالي، يوفر برنامج العمل املتعدد السنوات يف حملة واحدة حملة عامة عن العمل الدوري . املؤقت للدورة التالية

جدولة األجهزة الرئاسية للمجلس، ويسلط الضوء على عالقاتها مع اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية، مما جيعل 

اجمللس من استعراض جدول أعماله كجزء من إطار منظم،  للخطة "املتوالية"متكن الطبيعة كما  .للمنظمة أكثر فائدة

ثلني اجلدد مبا أنها تظهر بوضوح منط األجهزة الرئاسية وعالقتها باجمللس، وتسمح أيضًا موهي مفيدة بشكل خاص للم

 . املتعددة السنوات اخلاصة باألجهزة الرئاسية األخرى باملقارنة مع برامج العمل

 
وعالوة على ذلك، فإن املناقشات غري الرمسية بني الرئيس املستقل للمجلس واجملموعات اإلقليمية قد وفرت  -1

 . املزيد من الفرص لتحسني وصقل برنامج العمل املتعدد السنوات

 

2جلنة الشؤون الدستورية والقانونية- اءب
  

 
برنامج ( 2177أيلول  /سبتمرب 29-27)والتسعني الثالثة  اجلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتهأقرت  -2

توجيهات اجمللس  ،وأخذ برنامج العمل املتعدد السنوات يف االعتبار. 2175-2172 للفرتةاملتعدد السنوات  عملها

جلنة الشؤون  وبشكل خاص، تعقد. ئحة العامة للمنظمةجنة احملددة يف الالبشأن املالمح املميزة للوظائف القانونية لّل

من املادة الرابعة والثالثني من  1الدستورية والقانونية دورات للبحث يف بنود ناشئة عن املسائل امُلشار إليها يف الفقرة 

من الالئحة  2ثون، الفقرة املادة الرابعة والثال)اجلوانب القانونية والدستورية يف أية مسائل يف الالئحة العامة للمنظمة أو 

 بعد نيوأقّر اجمللس يف دورته الثالثة واألربع .، أحاهلا إليها اجمللس أو املدير العام باعتبارها ضرورية(العامة للمنظمة

، برنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص بلجنة الشؤون الدستورية والقانونية 2177تشرين الثاني  /املائة يف نوفمرب

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بنود حمددة على جدول أعمال وجد تمتوافقًا باآلراء مع اللجنة بأنه وفقًا ملهامها ال 

وبالرغم من ذلك، أبقت جلنة الشؤون  .سلفًا أو متكررة أو دائمة ميكن استعراضها على أساس برنامج عمل حمدد مسبقًا

االستعراض، مع اإلحاطة علمًا بأنه جيب أن تؤخذ املتعدد السنوات قيد  عملهابرنامج  موضوعالدستورية والقانونية 

 . بعني االعتبار عند اعتماد ومراجعة برنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص باللجنةاملالمح املميزة ألسلوب عملها 

 
لعمل املتعدد السنوات اخلاص بها، أجنزت جلنة الشؤون الدستورية ة اليت تلت إقرار برنامج اويف الفرت -3

وقد وافقت اللجنة  .فيهوطرق العمل املقرتحة واملمارسات الواردة األهداف العامة والوالية والقانونية وظائفها متاشيًا مع 

                                                      
 CCLM 95/13 (http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me587e.pdf).  الوثيقة 2

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me587e.pdf
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تتعلق بأجهزة املنظمة  ا، ودرست بنودلنصوص األساسية للمنظمةتعديالت اعلى خمتلف على وجه اخلصوص 

وناقشت من الدستور، وراجعت سياسات وممارسات حمددة خاصة باملنظمة،  72الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

مسائل تتعلق بعضوية ووظائف اللجان الرئيسية واللجان الفرعية، وأقّرت اقرتاحًا يقضي بتعديل بند التحكيم املوحّد 

املتعدد  عملهاكما أنها استعرضت وأقّرت التقرير املرحلي املعّد يف سياق برنامج . د التجارية للمنظمةاملستخدم يف العقو

 . السنوات

 
، مع أخذ املالمح واتاملتعدد السن عملهاستواصل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية استعراض برنامج  -71

 .اخلاصة اليت متيز عمل اللجنة بعني االعتبار

 

 3اليةجلنة امل- يمج

 
 
بعد والثالثني خالل دورتها اخلامسة  2179-2171 للفرتةاملتعدد السنوات  عملهاأقّرت اللجنة املالية برنامج  -77

تشرين  /نوفمرب) مّت إقراره الحقا من قبل اجمللس يف دورته األربعني بعد املائةو، (2171تشرين األول  /أكتوبر)املائة 

وقد مّت استعراض برنامج العمل املتعدد السنوات بانتظام من قبل اللجنة املالية (. 2171كانون األول  /ديسمرب –الثاني 

 . ومّت حتديثه وتنقيحه ليعكس مالحظات أعضاء اللجنة

 
، مت مراجعة برنامج العمل املتعدد 2172أيار  / بعد املائة يف مايونيالثالثة واألربع ة اللجنة املاليةويف دور -72

رنامج يف وثيقة واحدة ومت تعزيز ب برنامج األغذية العامليسائل املنظمة وجنة املالية املتعلقة مبأهداف الل لتوحيد السنوات

ويتّم حتديث . طريق توجز متى يتعني على اللجنة أن تنظر يف قضايا حمددة خارطةالعمل املتعدد السنوات بإضافة 

ى أنها تقدم حملة مفيدة جلدولة بنود جدول خارطة الطريق لكل دورة من دورات اللجنة، وقد رحّب بها األعضاء عل

 . األعمال على فرتة سنتني

 

 4جلنة الربنامج - الد

 
خالل دورتها الثالثة بعد املائة  2179-2171 للفرتةأقّرت جلنة الربنامج برنامج عملها املتعدد السنوات  -79

وجرى (. 2171أيار  /مايو)بعد املائة  ني، وأقره اجمللس الحقًا يف دورته التاسعة والثالث(2171نيسان  /أبريل)

استعراض برنامج العمل املتعدد السنوات بشكل منتظم من قبل جلنة الربنامج، كما مّت حتديثه وتنقيحه ليعكس 

 . مالحظات أعضاء اللجنة

 

                                                      
 FC 148/23 (http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mf730e.pdf).  الوثيقة 3

 PC 113/7 (http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg153e.pdf).  الوثيقة 4

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mf730e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg153e.pdf
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، ناقشت جلنة الربنامج املسائل املتعلقة 2179-2171 للفرتةومتشيًا مع برنامج العمل املتعدد السنوات  -72

وتقييم وتنفيذ وإدماج خطة العمل الفورية يف  ربنامج، وحتديد األولويات، ورصد تنفيذ الربنامج القائم على النتائج،بال

 . وقد أقّر اجمللس مجيع التوصيات املقرتحة من قبل اللجنة. برنامج العمل وامليزانية

 
ًا يف عملية التفكري االسرتاتيجي بهدف أّدت اللجنة دورًا مركزيووفقًا ألهداف برنامج العمل املتعدد السنوات،  -75

ودعم عملية إعداد ومراجعة الوثائق الرئيسية يف املنظمة املتعلقة  ،إعادة حتديد التوجه االسرتاتيجي للمنظمة يف املستقبل

أداة ختطيط ورصد، سهل برنامج العمل املتعدد السنوات عمل اللجنة من خالل ضمان وبصفته  .بالتخطيط ووضع الربامج

مع وضع سّلم باألولويات والنظر يف حتليل اختيار بنود النقاش  عداد جداول أعمال االجتماعات بطريقة مركزة،إ

  .ساهم ذلك يف إصدار اللجنة لتقارير مقتضبة ومركزة تتسّم بتوصيات واضحة وبناءةو .املشرتك مع جلنة املالية

 

 املؤمترات اإلقليمية - اءه

 5املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

 
-2171 للفرتةاملبادئ التوجيهية لربنامج عمله املتعدد السنوات السابع والعشرون أّيد املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  -77

الذي جيسد خصوصيات اإلقليم وينص على أن تكون جلنة االحتاد األفريقي األساس للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا،  2179

، ووكالة التخطيط والتعاون التابعة لنيباد، والربنامج الشامل (نيباد)ة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا من خالل الشراك

وتوفر األفرقة املتعددة التخصصات التابعة للمنظمة، واملنظمة على املستوى اإلقليمي الفرعي . للتنمية الزراعية يف أفريقيا

قليمية والربنامج الشامل للتنمية يف منطقة أفريقيا، استعراضًا للجوانب التقنية واملسائل ذات أهمية لألولويات اإل

ويستفاد منها خالل  ،للدعم العاماملناقشات والتوصيات للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا ويتم تقديم نتائج  .الزراعية يف أفريقيا

 . برنامج العمل وإطار األولويات اإلقليمية بشأناملؤمتر اإلقليمي 

 
ات، حضر رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا دورات اجمللس متشيًا مع متطلبات برنامج العمل املتعدد السنو -71

 . واملؤمتر ذات الصلة، وقدم مدخالت الختاذ القرارات بناء على توصيات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

 
العمل بفعالية يف  ن لضمان استمرار املؤمتر اإلقليمي ألفريقيايتستمر األنشطة يف أعقاب الدورة السابعة والعشر -72

مكتب املنظمة اإلقليمي بدعم من قد وضع الرئيس، و. فيما بني الدورات، بطريقة شاملة وموجهة حنو العملوكفاءة 

وجتري . خارطة طريق للتشاور مع األعضاء على املستويات اإلقليمية الفرعية، وأيضًا مع االحتاد األفريقي ألفريقيا،

تعراض حالة تنفيذ توصيات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا املشاورات مع الرئيس وكذلك مع جمموعة سفراء أفريقيا، الس

ن يعشرالصادرة عن الدورة السابعة وال للتوصيات تتبعوتستخدم أداة . واإلبالغ من قبل املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا

  . للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، ألغراض املتابعة

 

                                                      
 ARC/12/8 (http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md230e.pdf).  الوثيقة 5

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md230e.pdf


CL 148/9  6 

 

 

لرمسي على مشاركة منظمات اجملتمع املدني، مع األخذ الطابع االالئحة الداخلية للمؤمتر وينبغي أن تضفي  -73

 .املرونة والتنوع اإلقليميني أنه ينبغي تطبيقبعني االعتبار 

 
ويف حني أنه ينبغي على برنامج العمل املتعدد السنوات أن يقوم بتوجيه األنشطة يف فرتة ما بني الدورات من  -21

موارد كافية لتنفيذه وتيسري عمل الرئيس واألمانة بني الدورتني  أجل الوصول إىل األهداف املتفق عليها، ينبغي إتاحة

 .فيما يتعلق باملتابعة والرصد وجدولة املشاورات وإعداد الوثائق والتقارير

 

 6املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 
برنامج ( 2172آذار  /مارس 77-72)استعرض املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ احلادي والثالثون  -27

ويف حني يقدر املؤمتر اجلهود املبذولة لوضع أول برنامج عمل متعدد . العمل املتعدد السنوات املقرتح للمؤمتر اإلقليمي

وتوضيح الربنامج فيما السنوات خاص به، فقد سعى املؤمتر اإلقليمي إىل مزيد من التنقيح للمفاهيم الكامنة وراء اخلطة، 

ويشمل ذلك النظر يف كيفية عكس  .، وإدراج مؤشرات قابلة للقياسذات الصلةهام احملددة وامل بالغرض والوظائفيتعلق 

لسمات املؤمتر اإلقليمي املميزة باعتباره جهازًا رئاسيًا جيتمع مرة واحدة كل سنتني، وكذلك توافر  برنامج العمل املقرتح

 . املوارد لتنفيذ مثل هذا التخطيط وإطار املتابعة

 
دورة جملس املنظمة اخلامسة احلادي والثالثني رئيس املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ وقد حضر  -22

متوز  /يوليو –حزيران  /يونيو) نيودورة مؤمتر املنظمة الثامنة والثالث( 2179نيسان  /أبريل) بعد املائة نيواألربع

 . قليمي آلسيا واحمليط اهلادئوقدم إسهامات الختاذ القرارات بناء على توصيات املؤمتر اإل( 2179

 
يف دورته ومبا أنه مل يتم اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات من قبل املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  -29

احلادية الثالثني، فإن املناقشات خالل دورته الثانية والثالثني، خاصة فيما يتعلق بربنامج العمل، قد تسهم يف وضع 

السنوات أو أداة ختطيط أخرى مناسبة للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، الستعراض حالة  برنامج عمل متعدد

 . تنفيذ توصيات املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 

 7املؤمتر اإلقليمي ألوروبا

 
 2175-2172 ةللفرتاستعرض املؤمتر اإلقليمي ألوروبا الثامن والعشرون مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات  -22

واعرتف بالدور املركزي الذي تلعبه اللجنة األوروبية للزراعة، بوصفها اهليئة التحضريية الفنية للمؤمتر اإلقليمي 

وينعكس هذا من خالل التوصيات املقدمة من قبل اللجنة األوروبية للزراعة إىل املؤمتر اإلقليمي ألوروبا، ومن . ألوروبا

وقد أيدت . بية للزراعة كهيئة استشارية بني دورات املؤمتر األوروبي ألوروباخالل دور اللجنة التنفيذية للجنة األورو
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برنامج العمل املتعدد السنوات، ولكنها شجعت ( 2179متوز  /يوليو –حزيران  /يونيو)الدورة الثامنة والثالثون للمؤمتر 

ومهامه احملددة املتعلقة بالفرتة بغرض املؤمتر اإلقليمي ووظائفه فيما يتعلق  مواصلة حتسني وتوضيح الربنامجعلى 

كما أنها أوصت مبزيد من املشاورات بني الدول األعضاء يف اإلقليم ومكتب  .املرجعية، وإدراج مؤشرات قابلة للقياس

 .املنظمة اإلقليمي ألوروبا

 
، وأوصى 2179-2172وامليزانية وأكد املؤمتر على النتائج اإلقليمية اليت جيب حتقيقها يف إطار برنامج العمل  -25

ووافق املؤمتر على االجتاهات والتحديات اإلقليمية، ودعم . بتحديد اجملاالت اليت جيب ختفيف الرتكيز عليها

أولويات العمل الست يف اإلقليم، وطلب بأن يتم أخذ هذه األولويات يف عني االعتبار عند استعراض اإلطار االسرتاتيجي 

، مؤكدًا على املهام األساسية يف جمال الدعوة واالتصاالت 2171-2172 لفرتةلللمنظمة وإعداد اخلطة املتوسطة األجل 

 . وتنمية القدرات وتقاسم املعرفة

 
جنة الزراعية األوروبية وغريها  لّلنياستعرض املؤمتر القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السابعة والثالث -27

 للجنة األمن الغذائي العاملي والتحديثات نيدورة السابعة والثالثمن اهليئات اإلقليمية الرئيسية، مبا يف ذلك نتائج ال

رؤية الالمركزية يف أوروبا بوضع كما قام املؤمتر باستعراض وتأييد التحديثات واملقرتحات املتعلقة . بشأن إصالحها

غيريات املقرتحة، وتقديم آسيا الوسطى، وأوصى بأن تقوم األمانة بإعداد اقرتاح يتناول اآلثار املرتتبة على التإقليم و

 .  2172حزيران  / بعد املائة يف يونيونيإىل دورة جملس املنظمة الرابعة واألربع القراراتالتوصيات ملزيد من 

 
مّت تعزيز التعاون مع األعضاء من خالل عقد اجتماعات منتظمة مع اللجنة التنفيذية لّلجنة األوروبية للزراعة،  -21

 .  العمل فيما بني الدوراتزيادة كوسيلة لتسهيل  2179و 2172وتنظيم ثالث مشاورات غري رمسية خالل عامي 

 

 8املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 
يعكس برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب دور املؤمتر اإلقليمي  -22

 91-27)وقد استعرض املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية الثاني والثالثون . املعزز يف حوكمة منظمة األغذية والزراعة

والية املنظمة، مع الرتكيز على األمن الغذائي والتغذية، والزراعة األسرية  األولويات اإلقليمية ضمن( 2172آذار  /مارس

وقدم املؤمتر اإلقليمي الحقًا . واالستدامة البيئية، وتغري املناخ، فضاًل عن الصحة النباتية واحليوانية وسالمة األغذية

وة على ذلك، قدم برنامج العمل املتعدد وعال. املشورة وتوصيات موجهة حنو اختاذ إجراءات إىل مؤمتر املنظمة واجمللس

السنوات آلية املتابعة لتنفيذ توصيات املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب على املستويني اإلقليمي 

 . واإلقليمي الفرعي، فضاًل عن ختطيط ورؤية معززين جلدول األعمال اإلقليمي

 
نيني، بشكل أساسي السلطات احلكومية، ملناقشة أطر الربجمة ُعقدت اجتماعات مع أصحاب املصلحة املع -23

القطرية، وكذلك مع اللجان الفنية اإلقليمية ملناقشة التحديات الرئيسية بالنسبة للمحاصيل ذات األولوية، والثروة 
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استدامة توفري احليوانية، والغابات ومصايد األمساك ونظم اإلنتاج، وكذلك قضايا احلوكمة والسياسات الالزمة لتحسني 

 . البحر الكارييبوبلدان الغذاء والسلع واخلدمات األخرى يف أمريكا الالتينية 

 
وعلى النحو املبني يف برنامج العمل املتعدد السنوات، قام مكتب املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر  -91

وعززت االجتماعات . التغذية وقضايا السياساتالكارييب بدعم اهليئات اإلقليمية فيما يتعلق باألمن الغذائي وحوكمة 

فهم عملية الالمركزية يف املنظمة، وأثر مساعدات املنظمة الفنية يف البلدان ذات األولوية، كما سهلت مناقشة األهداف 

 . االسرتاتيجية اجلديدة على الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي

 
من خالل تنفيذ برامج ناجحة مع وكاالت التعاون الوطنية  ازداد تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب -97

ووكاالت التعاون بني املؤسسات، وذلك يف جماالت األمن الغذائي والتغذية وتغري املناخ والبيئة والصحة العامة والصحة 

 . احليوانية

 
ر اإلقليمي ولتحديد تتواصل املشاورات اإلقليمية الفرعية لتسهيل املناقشات بشأن نتائج جدول أعمال املؤمت -92

ويف هذا الصدد، دعم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية . التحديات واألولويات املستقبلية ضمن اإلطار االسرتاتيجي

، "مبادرة حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع"والبحر الكارييب عدة اجتماعات وورش عمل ضمن سياق 

مع املدني والنساء والسكان األصليني يف احملافل اإلقليمية، وكذلك املناقشات املتعلقة وعزز مشاركة منظمات اجملت

ومت أيضًا تنفيذ العديد من األنشطة لدعم السنة الدولية للكينوا ". اجلبهات الربملانية ملكافحة اجلوع"جبداول أعمال 

 . دني وأصحاب املصلحة من القطاع اخلاصخالل هذه الفرتة، مع املشاركة النشطة للسلطات احلكومية واجملتمع امل

 
وقد أحرز تقدم يف معظم أنشطة برنامج العمل املتعدد السنوات على الرغم من بعض القيود يف امليزانية، على  -99

 . الرغم من أن هناك حاجة إىل مزيد من الدعم لتحسني القدرات اإلقليمية لتعبئة املوارد ولرصد وتقييم اآلثار اإلقليمية

 

 9ر اإلقليمي للشرق األدنىاملؤمت

 
  برنامج عمله املتعدد السنوات األول( 2172أيار  /مايو)أيد املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى احلادي والثالثون  -92

 (.2172حزيران  /يونيو)، ووافق عليه اجمللس الحقًا يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة 2175-2172 للفرتة

 
نامج العمل املتعدد السنوات بشأن حتديد األولويات واهليكل التنظيمي وختطيط وفيما يتعلق بأنشطة بر -95

وبشكل خاص، . ركز برنامج العمل يف املنطقة على جماالت العمل اليت مت حتديدها يف إطار األولوية اإلقليمية امليزانية،

بشأن األمن الغذائي  يضًا املناقشاتمّت الرتكيز على دعم احلوار على مستوى اإلقليم وأصحاب املصلحة املتعددين، وأ

قد ومكافحة آثار األمراض احليوانية العابرة للحدود وختفيفها؛ ومكافحة اجلراد الصحراوي؛ واحلد من الفا والتغذية؛

الغذائي واهلدر الغذائي؛ وإطالق مبادرة ندرة املياه بهدف دعم الدول األعضاء يف حتديد جماالت العمل ذات األولوية يف 
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ومتشيًا مع إطار األولويات اإلقليمية، أعطيت األولوية إلعادة تنشيط الربامج القطرية يف  .إدارة املياه يف الزراعة جمال

   . بلدان مّت اختيارها يف املنطقة، وخاصًة يف اليمن والسودان وليبيا

 
بشأن املسائل السياسية  رصد وتقديم املشورةاملتعلقة بالومتشيًا مع أنشطة برنامج العمل املتعدد السنوات  -97

الصكوك الدولية، وال سيما املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية على والتنظيمية، صدق عدد من البلدان 

وباإلضافة إىل ذلك، دعمت منظمة األغذية والزراعة صياغة . ، واتفاقية روتردام من قبل البحرينوالزراعة من قبل العراق

وقد اخنرطت املنظمة أيضًا يف عدد من القضايا الناشئة . فيما يتعلق باألمن الغذائي يف األراضي اجلافة إعالن الدوحة

االستجابة لألزمة يف سوريا، مبا يف ذلك إعداد تقييم لألثر على األمن الغذائي اإلقليمي وسبل املعيشة الزراعية؛ : مثل

. دعم للمقرتحات ضمن اسرتاتيجية دارفور للتنمية يف السودانوتعزيز استجابة األمن الغذائي يف اليمن؛ وتوفري ال

 . وتعاونت املنظمة أيضًا مع منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق برصد تشعبات متالزمة الشرق األوسط التنفسية

 
وقد وفرت أنشطة برنامج العمل املتعدد السنوات املتعلقة بتخطيط العمل وأساليب العمل، أداة رصد ملتابعة  -91

 .ر اإلقليمي بشكل منتظمحالة تنفيذ توصيات املؤمت

  

 اللجان الفنية -اوو

 10جلنة مشكالت السلع

 
برنامج عملها املتعدد ( 2179أيار  /مايو 91 -22)الستني وأقّرت جلنة مشكالت السلع يف دورتها التاسعة  -92

ووافق اجمللس يف . بات عملهاالذي مّت وضعه كأداة لتحسني حوكمة اللجنة وترتيو، 2177-2172 للفرتةالسنوات 

على برنامج العمل املتعدد السنوات املتضمن يف تقرير ( 2172كانون األول  /ديسمرب)دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة 

 /يونيو)السلع، كما وافقت عليه يف وقت الحق الدورة الثامنة والثالثون للمؤمتر مشكالت الدورة التاسعة والستني للجنة 

 (.2179متوز  /يوليو - حزيران

 
السلع، املؤلف حاليًا من مشكالت وبعد املوافقة على برنامج العمل املتعدد السنوات، اجتمع مكتب جلنة  -93

وركز عمل املكتب على استعراض . سبعة أعضاء، عدة مرات ملناقشة ودراسة الطرق لتحسني أداء وطرق عمل اللجنة

د اإلجرائية وعلى تنظيم أنشطة فيما بني الدورات تهدف إىل إبقاء األعضاء ودراسة إمكانية إدخال تعديالت على القواع

كما أن مكتب اللجنة حيسن . على إطالع بالقضايا الناشئة املتعلقة بأسواق السلع والتجارة، فضاًل عن إبراز اللجنة

تزيد أنشطة املكتب حتضريًا ومن املتوقع أن . حوكمة اللجنة من خالل التشاور مع اجملموعات اإلقليمية حسب االقتضاء

وسيظل برنامج العمل املتعدد السنوات احلالي قيد  2172تشرين األول  /يف أكتوبر مشكالت السلعللدورة السبعني للجنة 

 .  االستعراض من جانب اللجنة
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 11جلنة األمن الغذائي العاملي

 
على مشروع  2177تشرين األول  /أكتوبروافقت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها السابعة والثالثني يف  -21

إطار مستند إىل النتائج وفقًا لتوصيات اللجنة السابقة، واستنادًا إىل األدوار احملددة للجنة األمن الغذائي العاملي يف وثيقة 

لعمل مع وباإلضافة إىل ذلك، طلبت اللجنة من مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي ا. إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي

مع اإلطار املستند إىل النتائج، بغية إعداد  2179-2172 للفرتةاألمانة العامة لزيادة إدماج برنامج العمل وامليزانية 

أكثر تفصياًل وذات أولوية، لتقدميهما إىل  دورة جلنة األمن الغذائي العاملي  برنامج عمل متعدد السنوات وبرنامج ميزانية

 . 2172عام 

 
العمل املفتوحة العضوية املعنية بربنامج العمل واألولويات، بقيادة مكتب جلنة األمن الغذائي  قامت جمموعة -27

، مّت اعتماده من قبل دورة جلنة األمن الغذائي العاملي 2179-2172 للفرتةالعاملي، باقرتاح برنامج عمل متعدد السنوات 

امج العمل املتعدد السنوات الذي وضع بالتعاون الوثيق مع وأوجز برن. 2172تشرين األول  / يف أكتوبرنيالتاسعة والثالث

خرباء منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، األهداف العامة للجنة األمن الغذائي العاملي، 

ريق لفرتة ونتائجها وأنشطتها، وأصحاب املصلحة الرئيسيني واملخاطر احلرجة، وكذلك امليزانية ذات الصلة وخارطة ط

وباإلضافة إىل ذلك، . عايري الختيار أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي وحتديد أولوياتهااملوكذلك، مّت اعتماد . سنتني

أداة لقياس التقدم احملرز وتأثري أعمال جلنة األمن ب ااقرتاح 2179-2172 للفرتةتضمن برنامج العمل املتعدد السنوات 

وأقرت الدورة التاسعة والثالثون للجنة األمن الغذائي العاملي بأن . يستند إىل النتائجالغذائي العاملي، على شكل إطار 

 . د من قبل اللجنةاإلطار املستند إىل النتائج ال يزال قيد اإلعداد، وأنه سيستفيد من مزيد من التطوير والعمل على الرص

 
ووضعت برنامج  2179واصلت اجملموعة املفتوحة العضوية املعنية بربنامج العمل واألولويات عملها يف عام  -22

وراجعته باتباع نفس هيكل الربنامج السابق، وقامت الدورة األربعون للجنة ، 2715-2172 للفرتةعمل متعدد السنوات 

-2172 للفرتةوقد اتبع برنامج العمل املتعدد السنوات . 2179تشرين األول  /وبراألمن الغذائي العاملي بإقراره يف أكت

، هيكل الربنامج السابق نفسه، ولكن مع إدخال جزء إضايف الستعراض اإلجنازات الرئيسية خالل فرتة السنتني 2715

للفصل بني عمل فريق اخلرباء ، بدرجة أكربوعالوة على ذلك، مّت حتسني أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي . السابقة

 . رفيع املستوى وتيارات العمل الرئيسية األخرى

 
إن اهلدف من برنامج العمل املتعدد السنوات هو املساعدة يف حتسني كفاءة جلنة األمن الغذائي من خالل  -29

وينبغي . رد املتاحةوتنظيمه وتنفيذه، باالقرتان مع احتياجات التمويل واملوا حتسني إعداد عملها، وحتديد أولوياته

سمح بتحسني رفع التقارير إىل األجهزة الرئاسية يف املنظمة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج يأيضًا أن 

وعمل جلنة األمن الغذائي العاملي، مما يسهم يف زيادة األغذية العاملي، من أجل حتسني املواءمة بني أعماهلم وأهدافهم 

وتتم مراجعة برنامج العمل املتعدد . روما الثالث بشأن املسائل املتعلقة بلجنة األمن الغذائي العاملي التعان بني وكاالت

                                                      
 CFS 2012/39/11 (http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me741e.pdf).  الوثيقة 11

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me741e.pdf


11  CL 148/9  

 

 

 تدرج فيهاأو تنقيحات  /السنوات اخلاص بلجنة األمن الغذائي العاملي كل سنتني، وهي وثيقة حّية تتضمن تعديالت و

 . قًا ملقررات اللجنةسنوية عامة للجنة األمن الغذائي العاملي، وف بعد كل دورة

 

 12جلنة الزراعة

 
 للفرتةبرنامج عملها املتعدد السنوات األول ( 2172أيار  /مايو)أقّرت جلنة الزراعة يف دورتها الثالثة والعشرين  -22

وخالل تلك الدورة، استعرضت اللجنة إطار املنظمة االسرتاتيجي اجلديد، والقضايا الراهنة يف جمال . 2172-2175

جدول األعمال العاملي لدعم )، والثروة احليوانية (تكثيف اإلنتاج املستدام، ومدونة السلوك بشأن إدارة املبيدات)الزراعة 

حتسني احصاءات األمن الغذائي العاملي، )، والتنمية االقتصادية واالجتماعية (التنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية

مستقبل املوارد من األراضي واملياه يف ظّل تغري املناخ )وإدارة املوارد الطبيعية  ،(والزراعة املستدامة والتنمية الريفية

وانعكست توصيات اللجنة يف تقرير الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة للمجلس (. والشراكة العاملية من أجل الرتبة

 (. 2179متوز  /يوليو –حزيران  /يويون)ودورة مؤمتر املنظمة الثامنة والثالثني ( 2172كانون األول  /ديسمرب)

 
ومّت توزيع . كلفت جلنة الزراعة مكتبها بتطوير آلية تشاور شاملة لوضع مدونة السلوك الدولية إلدارة املبيدات -25

النسخة املراجعة على نطاق واسع، وأدرجت فيها مجيع التعليقات، وأّيدها كّل من اجمللس يف دورته اخلامسة 

 . ومؤمتر املنظمة يف دورته الثامنة والثالثنيواألربعني بعد املائة 

 
وعمومًا، كان مكتب جلنة الزراعة املؤلف من ممثلني من مجيع اجملموعات اإلقليمية السبع، نشطًا للغاية بني  -27

وقد امتدت أنشطته من وضع الصيغة النهائية ملدونة السلوك الدولية إلدارة املبيدات، إىل مراجعة قواعد . الدورات

. كما زاد املكتب الشفافية من خالل السماح للمراقبني الصامتني باملشاركة يف اجتماعات املكتب. ت جلنة الزراعةإجراءا

وكجزء من األنشطة بني الدورات، مّت جتميع توصيات دورة جلنة الزراعة الثالثة والعشرين بشأن االسرتاتيجية وحتديد 

 . كإجراء متابعة 2179املعنية لإلبالغ عن التنفيذ حبلول نهاية عام  األولويات، ومت تعميمها على مجيع وحدات املنظمة

 
 13جلنة مصايد األمساك

 
 للفرتةبرنامج عملها املتعدد السنوات  2172متوز  /أقّرت جلنة مصايد األمساك خالل دورتها الثالثني يف يوليو -21

كان خطوة هامة لتحسني  2175-2172 للفرتةاللجنة على أن برنامج العمل املتعدد السنوات  توشدد. 2172-2175

 . كفاءة جلنة مصايد األمساك ومساءلتها، وأوصت أيضًا بإضافة اجلوانب ذات الصلة باملسائل اجلنسانية
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ومتشيًا مع برنامج العمل املتعدد السنوات، مت تسهيل األنشطة ما بني الدورات من قبل رئيس اللجنة ومكتبها  -22

وقام الرئيس بتنظيم مخسة اجتماعات للمكتب ملتابعة تنفيذ التوصيات املنبثقة عن . امةمع الدعم املسبق من األمانة الع

 . دورتها القادمةلتحضري الدورة جلنة مصايد األمساك السابقة و

 
مبواصلة استعراض التقرير  2172حزيران  /ستقوم الدورة الثانية والثالثون للجنة مصايد األمساك يف يونيو -23

 . 2175-2172 للفرتةالعمل املتعدد السنوات  املرحلي بشأن برنامج

 

 14جلنة الغابات

 
أيلول  /اعتمدت اللجنة برنامج عملها املتعدد السنوات األول خالل دورتها احلادية والعشرين يف سبتمرب -51

 ، وطلبت من األمانة أن تواصل استكشاف كيفية جعل برامج العمل املتعددة السنوات املستقبلية أكثر كفاءة يف2172

ومّت تأييد برنامج العمل . حتديد األولويات، وجتنب التداخالت، وأكثر مساعدة يف حتديد االحتياجات من املوارد

، ني بعد املائة ودورة املؤمتر الثامنة والثالثنياملتعدد السنوات الحقًا، من قبل كّل من دورة اجمللس اخلامسة واألربع

 . كجزء من تقرير جلنة الغابات

 
االسرتاتيجية، وحتديد األولويات والتخطيط  :اللجنة يف دورتها احلادية والعشرين مهامها الرئيسيةوأجنزت  -57

واستعرضت اللجنة الوضع العاملي يف الغابات . للميزانية، وكذلك املشورة بشأن املسائل التنظيمية والسياسات العاملية

جمللس يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة توصيات وقد أّيد ا. 2172واحلراجة من خالل حالة الغابات يف العامل 

اللجنة املتعلقة بأولويات املنظمة، وبراجمها، وهيكلها التنظيمي وامليزانيات، واإلطار االسرتاتيجي وبرنامج العمل 

ى جداول اهليئات اإلقليمية للغابات تتبع توجيهات جلنة الغابات وتنظر يف املسائل علوبالتالي، فإن . وامليزانية

  . أعماهلا على النحو املوصى به من قبل اللجنة

 
إىل دورة املؤمتر الثامنة والثالثني إلقرارها، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة باألهداف  قدمت اللجنة توصياتها -52

 . االسرتاتيجية وختصيص املوارد لربنامج الغابات

 
نامج العمل املتعدد السنوات، تتواصل األعمال متشيًا مع التخطيط للعمل وأساليب العمل الواردة يف بر -59

التحضريية للدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات، وتواصل اللجنة احلفاظ على تركيز قوي على العمل ما بني الدورات 

الستعراض التحضريات للجولة احلالية  2179أيار  /واجتمعت اللجنة التوجيهية يف مايو. من خالل جلنتها التوجيهية

من دورات اهليئات اإلقليمية للغابات، وأوصت بأن تقوم األمانة العامة مبواصلة تنسيق املدخالت من اهليئات 

اإلقليمية، فيما يتعلق جبدول األعمال املؤقت لدورة جلنة الغابات املقبلة، وكذلك فيما يتعلق بأولويات برنامج عمل 

كانون الثاني  /رر عقد اجتماع اللجنة التوجيهية املقبل يف ينايرومن املق. منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات

 . ، وسوف يهدف إىل وضع اللمسات األخرية على التوصيات الصادرة من اهليئات اإلقليمية2172
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 1 امللحق

 

 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات

 2102-2102 الفرتة تغطي معدلة نسخة

 

 اهلدف العام للمجلس- أواًل

 

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

كما يقدم اجمللس تقييمات واضحة عن حالة . وميزانيتها، وأيضًا بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية

فيت الرصد واملراقبة باالستناد إىل النصوص األساسية للمنظمة، مبا يف ذلك قرار األغذية والزراعة يف العامل وميارس وظي

وهو يعمل بفعالّية وكفاءة وباالستناد إىل النتائج، عاقدًا دوراته مبا يتماشى مع خطة العمل . 2/2113املؤمتر رقم 

 .املتجددة املبّينة يف املرفق ومع املذكرة عن أساليب عمل اجمللس

 

 النتائج- ثانيًا

 

 االسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية- ألف

 

تستند املقررات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها وبراجمها وميزانيتها، باإلضافة  :النتيجة

 .إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل، إىل توجيهات اجمللس

 

 :املؤشرات والغايات

 

  تربز يف تقرير املؤمتر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل

 .وبرنامج العمل وامليزانية

  عند دراسة املؤمتر ميزانية املنظمة واعتمادها، تكون حتت يده توصية صرحية من قبل اجمللس تتعلق

 .مبستوى امليزانية

 ئل األغذية والزراعة يف العامل على موافقة املؤمترحتظى توجيهات اجمللس حول مسا. 

  املؤقت الذي أوصاه به اجمللس األعماليوافق املؤمتر على جدول. 

 

 .إصدار مقررات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر :املخرجات
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  :األنشطة

 

 هما املشرتكة بشأن اإلطار استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن جلنيت املالية والربنامج وعن اجتماعات

 .االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، ورفع توصيات واضحة عنها إىل املؤمتر

 استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولويات الفنية واملسائل 

 .املتعلقة بامليزانية

 واملسائل  ادرة عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليميةاستعراض وتقييم التوصيات الص

 .املتعلقة بامليزانية

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

 ةاملقررات بشأن أّي تعديالت يف برنامج العمل وامليزاني. 

  القرار اخلاص بالربنامج وامليزانية، مبا يشمل مضمون امليزانية ومستواهارفع توصيات إىل املؤمتر بشأن. 

 رفع توصية بشأن املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر. 

 رفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر. 

 

 :أساليب العمل

 

 ج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنيت الربنام

 .الفنية، بتيسريات من الرئيس املستقّل للمجلس

  عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بتيسريات من

 .الرئيس املستقّل للمجلس

 مة األغذية والزراعةإجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظ . 

 

 رصد تنفيذ املقررات املتصلة باحلوكمة- باء

 

 .خضوع تطبيق املقررات املتعلقة مبسائل احلوكمة ملتابعة مستمرة من ِقبل اجمللس :النتيجة

 

 :املؤشرات والغايات

 

 للمتابعة من قبل اجمللس،  خضوع التنفيذ يف املواعيد املقررة لقرارات اجمللس واملؤمتر بشأن احلوكمة

 .وإبراز ذلك يف تقرير املؤمتر

  استعراض التوصيات بشأن القرارات الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب اجمللس

 .قبل إحالتها إىل املؤمتر
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 .إصدار مقررات وقرارات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر :املخرجات

 

 :األنشطة

 

 استعراض املقررات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها. 

 استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتدابري الرامية إىل 

 .زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية، مبا يف ذلك التمثيل

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

 رفع توصيات واختاذ قرارات لعقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة. 

  استعراض وتقييم القضايا اخلاصة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضمن نطاق اختصاص منظمة

 . األغذية والزراعة

 ية منظمة األغذية والزراعةاستعراض املستجدات يف منتديات أخرى تهّم وال . 

 

 :أساليب العمل

 

  عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج

 .واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، بتيسريات من الرئيس املستقّل للمجلس

 اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بتيسريات من  عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤساء

 .الرئيس املستقّل للمجلس

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

 تلقي مشورة األجهزة الدستورية بواسطة اللجان الفنية. 

 

 ممارسة وظائف اإلشراف- جيم

 

وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية وإدارية تعمل بشكل سليم وخضوعها للرصد املنتظم من  :النتيجة

 .قبل اجمللس

 

 :املؤشرات والغايات

 

 عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوني واملالي واإلداري. 

 تقييم شفاف ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضاًل عن اإلشراف الرقابي واألخالقي. 
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 إجراء االنتخابات املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلا. 

 تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبقًا للقواعد واملعايري املطبقة حاليًا. 

  تطابق اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات

دول املقرر لالجتماعات، من أجل تطبيق نظام إعداد الربامج وامليزانية والرصد الرئيسية األخرى مع اجل

 .إىل النتائج املستند

 

 .إصدار القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توصيات إىل املؤمتر :املخرجات

 

 :األنشطة

 

 نامج وعمليات استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأن أداء امليزانية والرب

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

  استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية خبصوص املبادئ األخالقية، واملراجعة الداخلية واخلارجية على

 .حد سواء

 اسات والنظم، يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية بشأن السي

على حد سواء، بشأن املوارد البشرية والعمليات اإلدارية واخلاصة باألعمال والتعاقد والشراء وتكنولوجيا 

 .املعلومات واالتصاالت

 استعراض وتقييم توصيات جلنيت الربنامج واملالية بشأن عمليات التقييم االسرتاتيجي. 

 اض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونيةاستعر. 

 

 :أساليب العمل

 

 الدستورية  تلقي املشورة من جلنيت املالية والربنامج ومن اجتماعاتهما املشرتكة، ومن جلنة الشؤون

 .والقانونية

  خيتارها اجمللس مرة كل سنتنيإجراء دراسة معّمقة إلحدى املسائل الرئيسية اليت. 

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

 

 يف عملية اإلصالح األخريةاخلطوات رصد - دال

 

 .للمتابعة املستمرة من قبل اجمللسعملية االصالح خضوع التقدم اإلمجالي احملرز يف  :النتيجة

 

 :والغاياتاملؤشرات 
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  لتقييمها من قبل الدورة التاسعة  2172إجراء استعراض مستقل لنتائج إصالحات احلوكمة يف عام

  217515حزيران  /والثالثني للمؤمتر يف شهر يونيو

 

 .توصيات وإصدار قرارات واضحة ودقيقة يف تقرير حمدد ُيرفع إىل املؤمتر وضع :املخرجات

 

 :األنشطة

 

  عملية االصالحاستعراض وتقييم تقارير اإلدارة عن التقدم احملرز يف. 

  مج واجتماعاتهما والصادرة عن جلنيت املالية والربنابعملية االصالح استعراض وتقييم التوصيات املتعلقة

 .املشرتكة

 

 :أساليب العمل

 

 عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء. 

 

 رصد أداء اإلدارة- هاء

 

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

 

 :املؤشرات والغايات

 

 متاشي أداء اإلدارة مع الغايات احملددة على مستوى األداء. 

 إجراء التعديالت الالزمة يف أهداف األداء. 

 

 .اختاذ القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توصيات إىل املؤمتر :املخرجات

 :األنشطة

 

  ،رصد أداء اإلدارة مقارنة بأهداف األداء يف إطار نظام إعداد امليزانية واإلدارة باالستناد إىل النتائج

نامج برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارير جلنيت املالية والرب /وبالعودة إىل اخلطة املتوسطة األجل

 .واجتماعاتهما املشرتكة

                                                      
 (.د) 777 الفقرة ،C 2013/26 الوثيقة 15
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 استعراض مساهمة املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج التنظيمية. 

  العمل بصورة دورية على إجراء تقييم شفاف ومهين ومستقّل ألداء املنظمة من حيث مساهمتها يف حتقيق

 .املخرجات والتأثريات املقررة بالفعل

 الية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانيةدراسة توصيات جلنيت الربنامج وامل. 

 

 :أساليب العمل

 

 إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة الزراعة واألغذية. 

 عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء. 

 

 ختطيط العمل وأساليب العمل- واو

 

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

 

 :املؤشرات والغايات

 

 الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس. 

  إعداد تقارير موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات، وتتاح لألعضاء

 .اختتام الدورة بعد فرتة وجيزة من

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

 إتاحة وثائق اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة. 

 

 :املخرجات

 

 خطة عمل متعددة السنوات للمجلس. 

 نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس. 

 لس اجلددإحاطة سنوية ألعضاء اجمل. 

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

 

  :األنشطة

 

 إعداد خطة عمل متعددة السنوات للمجلس تتضّمن مؤشرات لألداء. 
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 إعداد تقرير مرحلي ُيعرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس. 

  اجمللس، مبا يشمل مقاييس لألداءإجراء استعراض منتظم ألساليب عمل. 

 استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس. 

  إجراء دراسة ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخرى، بهدف إدخال حتسينات ممكنة على

 .إجراءات عمل اجمللس وتطبيق خطة عمله املتعددة السنوات

 

 :أساليب العمل

 

 رات اجمللسإجراء مداوالت منّظمة ومرّكزة خالل دو. 

  ترتيبات فّعالة لصياغة تقارير اجمللس اليت تستند إىل االستنتاجات اليت يتوصل إليها الرئيس املستقل

 *.للمجلس يف إغالق وتلخيص كل بند

 إقامة أنشطة منتظمة فيما بني الدورات، على أن يتم حتديدها وفقًا ألولويتها وملدى أهميتها. 

 وارد البشرية واملالية اليت عبأتها األمانة من أجل تنفيذ خطة العمل القيام عند االقتضاء، بتعزيز امل

 .املتعددة السنوات ومتابعتها

  عقد اجتماعات غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بتيسريات من الرئيس

 .املستقّل للمجلس

  منظمة األغذية والزراعةإجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة. 
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 إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تستكمل بعد –زاي 
 

  :أن يتضمن برنامج العمل املتعدد السنوات إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تستكمل بعد( 2172حزيران  /يونيو)طلب اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة 
 

  تاريخ االنتهاء رقم إجراء خطة العمل الفورية ووصفه

   إصالح اجلهاز الرئاسي -1 

   إّن اجمللس 

توصية واضحة إىل املؤمتر بشأن القرار اخلاص بالربنامج وامليزانية مبا يف ذلك مستوى  اجمللسسوف يقدم  2-72

 .امليزانية

 .معلق .الع األعضاءإلّط

   إجراءات أخرى لتحسني فعالية حوكمة املنظمة 

املؤمترات اإلقليمية ووظيفتها باستعراض بتقدير األعمال املتعلقة بإصالح احلوكمة، مبا يف ذلك دور  املؤمترسيقوم  2-12

 .مستقل كمساهمة منه يف هذه العملية

 الرتتيبات اخلاصة -  CL 148/10راجع الوثيقة  2175 حزيران/ يونيو
 .باالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة

   تعيني املدير العام ومدة واليته 

توافرها لشغل منصب املدير العام ُبغية املوافقة عليها، وهي مؤهالت ينظر مؤمتر املنظمة يف املؤهالت املطلوب ( ج) 2-711

 .2113عام  تعدها جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل يف

 .معلق .إلطالع األعضاء

   املتابعة من قبل األجهزة الرئاسية  

ورفع تقرير إىل املؤمتر يف دورته السادسة والثالثني التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الفورية  اجمللس سريصد 2-7

 .وسيساعده يف ذلك جلنتا الربنامج واملالية وتقاريرهما(. 2177)ودورته السابعة والثالثني ( 2113)

 اوقد نظرت جلنت .مت إجناز هذا اإلجراء كما كان مقررًا 2179 حزيران/ يونيو

يف   2179آذار  /ارسا يف مميف دوراتهاملالية والربنامج 

كما . خطة العمل الفورية تقرير اإلدارة النهائي بشأن تنفيذ

ووافق  2179نيسان  /دورة اجمللس يف أبريلفيه نظرت 

 . 2179حزيران  /يونيواملؤمتر يف عليه 

يف حجم عضوية اجمللس والتمثيل اإلقليمي فيها واقرتاح أي تغيريات الزمة يف أي تغيريات مستصوبة ....   2-2

النصوص األساسية، يف ضوء مشورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، على املؤمتر يف دورته املزمع عقدها يف عام 

2113. 

 .معلق .إلطالع األعضاء

   التقييم -3 

   التقييم  

 لوظيفة التقييم كل ست سنوات ورفع تقرير إىل اإلدارة واجمللس مصحوبًا بتوصياتتقييم مستقل  (أ) 2-29

 .جلنة الربنامج

 --- 2177 كانون األول/ ديسمرب
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  تاريخ االنتهاء رقم إجراء خطة العمل الفورية ووصفه

   املبادئ األخالقية -4 

   املبادئ األخالقية 

مت دمج وظائف أمني املظامل  واألخالقيات، وبعد اإلعالن  2179 حزيران/ يونيو .تعيني أمني املظامل أ 9-97

/ عن الوظائف الشاغرة بدأت عملية املقابالت يف أكتوبر

ومن املتوقع أن ختتتم عملية . 2179تشرين األول 

 . 2179تشرين الثاني / املقابالت يف أوائل نوفمرب

   إىل نتائجإصالح عمليات وضع الربامج وامليزانية واملتابعة املستندة  -5 

   األهداف االسرتاتيجية للمنظمة واإلطار اجلديد املستند إىل النتائج 

هيكل وعمل املكاتب  - JM2013.2/3راجع الوثيقة  2179 كانون األول/ ديسمرب  .وضع عالمات ورفع تقارير قائمة على األداء ونظام لرصد املكاتب امليدانية 9-22
 .امليدانية

   تصميم منوذج جديد للتخطيط وامليزنة 

تصميم النموذج اجلديد للتخطيط وامليزنة، وتعريف اهليكل اجلديد لربنامج العمل وامليزانية، وختطيط إطار منطقي  1-2

 .ومتطلبات النظام املوحد اجلديد لكتابة التقارير" املشروعات"موحد ومبسط مليزانيات 

التعديالت على برنامج العمل  - CL 148/3راجع الوثيقة  2179 كانون األول/ ديسمرب
 .2175-2172وامليزانية 

   النشر جبميع اللغات -6 

   النشر جبميع لغات املنظمة 

وسيقرر فريق من مستخدمي . بكل لغة من لغات املنظمة( بالطباعة واالنرتنت)ستجنب ميزانية للنشر الفين  9-55

 .(باإلضافة إىل امليزانية احلالية)ختصيص األموال للرتمجة الوثائق الفنية بكل لغة 

عمليات النقل بني الربامج  - FC 151/7راجع الوثيقة  2179 كانون األول/ ديسمرب
 .2179-2172وفيما بني أبواب امليزانية 

عمليات النقل بني الربامج  - FC 151/7راجع الوثيقة  2179 كانون األول/ ديسمرب .سيخصص موقع املنظمة على االنرتنت مواقع موازية منفصلة للغتني العربية والصينية 9-51
 .2179-2172وفيما بني أبواب امليزانية 

   هيكل املقر -11 

   هيكل املقر 

واقرتحت حتسينات . مت إجناز هذا اإلجراء كما كان مقررًا 2179 حزيران/ يونيو .استعراض إعادة التنظيم ُبغية إدخال حتسينات جديدة 9-719

وتعديالت على اهليكل التنظيمي يف برنامج العمل 

( 292-213الفقرات  C 2013/3)، 2715-2172وامليزانية 

 . وأقرها املؤمتر

   الشراكات -11 

   الشراكات 
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  تاريخ االنتهاء رقم إجراء خطة العمل الفورية ووصفه

9-713 
جمددة للشراكات، مع اجملتمع املدني ومع اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة  تبسيط وتسهيل وتنفيذ اسرتاتيجية

 .بالشراكات مع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك بناء قدرات مجيع موظفي املنظمة
 2179كانون األول / ديسمرب

التقرير السنوي عن سيتم توفري تقرير فين، من خالل 
ناء ، ب2172يف ربيع عام  الشركاء، إىل االجتماع املشرتك

 .للمجلس السادسة واألربعني بعد املائةعلى طلب الدورة 

   الرتمجة والطباعة -15 

   الطباعة والنشر جبميع لغات املنظمة 

وأدرجت تدابري لتنفيذ . مت إجناز اإلجراء كما كان مقررًا 2179 حزيران/ يونيو .تغيري منوذج خدمات الرتمجة، ومتويل خدمات الرتمجة من الربنامج العادي 1-73

منوذج تشغيلي جديد لتحسني اخلدمات اللغوية، يف 

الفقرة ، C2013/3) 2175-2172برنامج العمل وامليزانية 

227.) 

   منوذج اخلدمات اإلدارية ودليل إجراءات املنظمة -11 

   دليل إجراءات املنظمة 

إجراء فحص شامل لدليل إجراءات املنظمة، واستعراض ونشر إطار مبسط، حتى يتسنى للعاملني يف مجيع املواقع  1-22

 .فهم القواعد واللوائح املعمول بها يف املنظمة وتطبيقها

 الربنامجتقرير مرحلي عن   - FC 151/13راجع الوثيقة  2179كانون األول / ديسمرب
 .العاملي إلدارة املوارد

   (وإحالل نظام احملاسبة امليدانية)املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -11 

   املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

ستستكمل  :ملحوظة. إدخال وتطوير النسخة امليدانية من أوراكل املتالئمة مع احتياجات املكاتب القطرية للمنظمة 9-22

الدورة اخلاصة للمؤمتر، وستظهر بعض البنود الرئيسية األخرى فيه بعض اإلجراءات املبكرة يف الوقت الذي تنعقد 

 .اليت ستتطلب تكاليف بعد انتهاء املؤمتر

ومت نشر برنامج . مت إجناز هذا اإلجراء كما كان مقررًا 2179حزيران / يونيو

ح يف مجيع املكاتب النظام العاملي إلدارة املوارد بنجا

اإلقليمية الفرعية ومكاتب االتصال، وممثليات املنظمة، 

مكاتب، أي مجيع املكاتب  717مبا يصل جمموعه إىل 

وباإلضافة إىل ذلك، مت تدريب بعض مكاتب . املعنية

املشاريع على الربنامج العاملي إلدارة املوارد، وأعطيت كل 

مكاتب املقر الرئيسي اليت كانت تستخدم النظام القديم، 

الوصول إىل الربنامج العاملي إلدارة املوارد، مما مسح 

وإن التوافر العاملي للربنامج . مباالستغناء عن النظام القدي

العاملي إلدارة املوارد ميكن املنظمة من النظر يف زيادة 

 .  االنتشار إىل مكاتب املشاريع

 تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام كمبادرة رئيسية يف شعبة الشؤون املالية 1-22

 .ويف املنظمة ككل

 الربنامجتقرير مرحلي عن   - FC 151/13راجع الوثيقة  2172كانون الثاني / يناير
 .العاملي إلدارة املوارد
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  تاريخ االنتهاء رقم إجراء خطة العمل الفورية ووصفه

   إدارة املخاطر يف املنظمة  -11 

   إطار إدارة املخاطر يف املنظمة 

للمساءلة والرقابة إطار  - FC 151/20راجع الوثيقة  2179كانون األول / ديسمرب .التنفيذ الكامل هليكل ونظم إدارة املخاطر يف املنظمة 9-52
 .الداخلية

   تغيري الثقافة -13 

   تغيري الثقافة املؤسسية 

التعديالت على برنامج العمل   - CL 148/3راجع الوثيقة  .ال يوجد تاريخ حمدد .تنفيذ الرؤية 9-92
 .2175-2172وامليزانية 

   إطار الكفاءة -15 

الكفاءة بالنسبة جلميع جمموعات العمل، مبا يف ذلك التمثيل اإلقليمي، والتنسيق على  توصيفاتمراجعة  9-77

 .املستويات اإلقليمية الفرعية ومكاتب املنظمة القطرية، مبا يف ذلك الكفاءات يف اإلدارة ودعم السياسات

، مت صياغة توصيفات 2179أيلول / اعتبارًا من سبتمرب 2179نيسان / أبريل

امة ألكثر من ثلثي وظائف منظمة األغذية الوظائف الع

والزراعة، وذلك بهدف إنشاء توصيف قياسي للوظائف 

. جملموعات الوظائف اليت تتمتع مبسؤوليات مماثلة

وسوف تشمل توصيفات الوظائف العامة الكفاءات اليت 

أنشئت يف إطار الكفاءة اجلديد، وينبغي إدخاهلا يف الربع 

 . 2172األول من عام 

   التنقل -16 

تقرير مرحلي بشأن اإلطار  - FC 151/11راجع الوثيقة  2179 كانون األول/ ديسمرب .وضع سياسة للتنقل تقوم على احلوافز يف املقر، وبني املقر واملكاتب امليدانية، مع معايري واضحة 9-77
 .االسرتاتيجي للموارد البشرية

   إجراءات أخرى تتعلق باملوارد البشرية -11 

تقرير مرحلي بشأن اإلطار  - FC 151/11راجع الوثيقة  2179كانون األول / ديسمرب .2د/7ود 7-د/ 5-وضع ُرتب مزدوجة لوظائف ف 9-17
 .االسرتاتيجي للموارد البشرية
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 املرفق

 

 دورات اجمللس وخطة عمله

 

 :يعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة، وذلك على الوجه التالي -7

 

 ؛دورتان يف السنة األوىل من الفرتة املالية (أ)

يومًا على األقل من الدورات العادية للمؤمتر، واليت سيقوم اجمللس خالهلا بشكل  71دورة واحدة قبل  (ب)

، واخلطة املتوسطة (سنوات 2مرة كل )خاص برفع توصيات إىل املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي 

 األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛

اجمللس خالهلا بشكل خاص بانتخاب دورة واحدة فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر، واليت سيقوم  (ج)

 رؤساء وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ 

 .السنة الثانية من الفرتة املالية نهايةدورة يف و (د)

 

ديله يكون شكل خطة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على النحو الوارد يف اجلداول أدناه، على أن يتم تع -2

 إذا ومتى طلب اجمللس ذلك، مبا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفع تقاريرها إليه،

 .البنودإىل بعض ( يقرر فيما بعد) "حيدد الحقا"ومن هنا تضاف عبارة 

 

 .يف دورته السابقةيقوم اجمللس يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تنفيذ القرارات املتخذة  -9

 

 .يف نهاية كل دورة من الدورات، يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية -2

 

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

 

 املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشراف األخرى؛ -

 البشرية؛املوارد - 

 تعبئة املوارد، مبا يف ذلك املساهمات الطوعية؛- 

 مسائل الالمركزية؛- 

 مسائل التعاقد والشراء؛- 

 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛- 

 عمليات التقييم االسرتاتيجي، واستجابات اإلدارة؛- 

 . شراف اليت تؤثر على املنظمةاملستجدات يف منظومة األمم املتحدة ككّل بشأن مسائل اإل- 
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 1114حزيران  /الدورة التاسعة واألربعون بعد املائة للمجلس، يونيو

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 2179-2172تقرير تنفيذ الربامج     ( 7)
 (حيدد الحقا( )2172)...تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)
 (حيدد الحقا( )2172)...تقرير جلنة الربنامج  (9)
 (حيدد الحقا( )2172)...تقرير جلنة املالية  (2)

 املؤمترات اإلقليمية

 (حيدد الحقا( )2172)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  (5)
 (الحقاحيدد ( )2172)تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  (7)
 (حيدد الحقا( )2172)تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  (1)
 (حيدد الحقا( )2172)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  (2)
 (حيدد الحقا( )2172)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا  (3)
 (حيدد الحقا) (2172)تقرير املؤمتر غري الرمسي ألمريكا الشمالية  (71)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (حيدد الحقا( )2172)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (77)

 مسائل احلوكمة

 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة (72)
 2171-2172برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (79)
 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (72)

 مسائل أخرى

 2179التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (75)
 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (77)
 2175-2172اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (71)
 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس جدول (72)
 أساليب عمل اجمللس    (73)

 

 1114كانون األول  /الدورة اخلمسون بعد املائة للمجلس، ديسمرب

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 (حيدد الحقا( )2172)...تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (7)
 (حيدد الحقا( )2172)...تقرير جلنة الربنامج  (2)
 (حيدد الحقا( )2172)...تقرير جلنة املالية  (9)

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 (حيدد الحقا( )2172)تقرير جلنة مشكالت السلع  (2)
 (حيدد الحقا( )2172)تقرير جلنة الزراعة  (5)
 (حيدد الحقا( )2172)تقرير جلنة مصايد األمساك  (7)
 (حيدد الحقا( )2172)تقرير جلنة الغابات  (1)

 (حيدد الحقا( )2172)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (حيدد الحقا( )2172)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (3)

 احلوكمةمسائل 
 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة (71)
 مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع للمناقشة العامة)الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة  (77)

 (يف املؤمتر
 2172-2175برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (72)
 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (79)
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 أخرىمسائل 
 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (72)
 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (75)
 2175-2172اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (77)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (71)
 أساليب عمل اجمللس (72)

 

 1115نيسان  /الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة للمجلس، أبريل

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 رفع توصية إىل املؤمتر بشأن مستوى امليزانية -( 2171-2177)وامليزانية وبرنامج العمل ( 2171-2172)استعراض اخلطة املتوسطة األجل  (7)

 (حيدد الحقا( )2175)...تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)

 (حيدد الحقا( )2175)...تقرير جلنة الربنامج  (9)

 (حيدد الحقا( )2175)...تقرير جلنة املالية  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (حيدد الحقا( )2175)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (5)

 مسائل احلوكمة

 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة (7)

 رفع توصيات إىل املؤمتر –( مبا فيها اجلدول الزمين احملتمل)ترتيبات الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  (1)

 2172-2175برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (2)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (3)

 مسائل أخرى

 2172التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (71)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (77)

 2177-2175اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (72)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس  (79)

 أساليب عمل اجمللس (72)

 

 1115متوز /يوليو -حزيران /يونيوالدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للمجلس، 

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة الربنامج (7)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (2)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (9)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (2)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية املنتدياتالتطورات يف  (5)

  2177-2175اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (7)

  جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (1)

 
 1115تشرين الثاني  /نوفمربالدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة للمجلس، 

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل
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 2171-2177املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (7)
 (حيدد الحقا( )2175)...تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)
 (حيدد الحقا( )2175)...الربنامج تقرير جلنة  (9)
 (حيدد الحقا( )2175)...تقرير جلنة املالية  (2)

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 (حيدد الحقا( )2175تشرين األول  /أكتوبر)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (5)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 (حيدد الحقا( )2175)...والقانونية تقرير جلنة الشؤون الدستورية  (7)

 مسائل احلوكمة
  :برامج العمل املتعددة السنوات لكل من (1)

 جلنة املالية 
 جلنة الربنامج 
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 
 املؤمترات اإلقليمية 
 اللجان الفنية 
 اجمللس 

 2173-2177برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (2)
 قرارات اجمللسحالة تنفيذ  (3)

 مسائل أخرى
 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (71)
 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (77)
 2171-2177اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (72)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (79)
 أساليب عمل اجمللس (72)

 
1116حزيران  /الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو

 

  الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل
 2175-2172تقرير تنفيذ الربامج      (7)
 (حيدد الحقا( )2177)...تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)
 (حيدد الحقا( )2177)...تقرير جلنة الربنامج  (9)
 (حيدد الحقا( )2177)...تقرير جلنة املالية  (2)

 املؤمترات اإلقليمية
 (حيدد الحقا( )2177)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  (5)
 (حيدد الحقا( )2177)تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  (7)
 (حيدد الحقا( )2177)تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  (1)
 (حيدد الحقا( )2177)ر الكارييب تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبح (2)
 (حيدد الحقا( )2177)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا  (3)
 (حيدد الحقا( )2177)ألمريكا الشمالية  غري الرمسيتقرير املؤمتر    ( 71)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 
 (الحقاحيدد ( )2177)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (77)

 مسائل احلوكمة
 2173-2177برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (72)
 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (79)

 مسائل أخرى
 2175التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (72)
 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (75)
 2171-2177اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (77)
 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس جدول (71)
 أساليب عمل اجمللس (72)

 



CL 148/9  28 

 

 

 

 

1116تشرين الثاني /الدورة اخلامسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب
 

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 استعراض اإلطار االسرتاتيجي  (7)

 (حيدد الحقا( )2177)... تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)

 (حيدد الحقا( )2177)... تقرير جلنة الربنامج  (9)

 (حيدد الحقا( )2177)... تقرير جلنة املالية  (2)

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 (حيدد الحقا( )2177)تقرير جلنة مشكالت السلع  (5)

 (حيدد الحقا( )2177)تقرير جلنة الزراعة  (7)

 (حيدد الحقا( )2177)تقرير جلنة مصايد األمساك  (1)

 (حيدد الحقا( )2177)تقرير جلنة الغابات  (2)

 (حيدد الحقا( )2177)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (3)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (حيدد الحقا( )2177)..تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (71)

 مسائل احلوكمة

 (مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر)بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة  الرتتيبات اخلاصة (77)

 2121-2171برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (72)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (79)

 مسائل أخرى

 التنفيذي لربنامج األغذية العامليانتخاب ستة أعضاء يف اجمللس  (72)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (75)

 2172-2171اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (77)

 للمجلسجدول األعمال املؤقت للدورة التالية  (71)

 أساليب عمل اجمللس (72)

 

 

1111 نيسان /أبريلواخلمسون بعد املائة للمجلس،  السادسةالدورة 
 

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 إىل املؤمتر بشأن مستوى امليزانيةرفع توصية  -( 2173-2172)وبرنامج العمل وامليزانية ( 2127-2172)استعراض اخلطة املتوسطة األجل  (7)

 (حيدد الحقا( )2171)... تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)

 (حيدد الحقا( )2171)... تقرير جلنة الربنامج  (9)

 (حيدد الحقا( )2171)... تقرير جلنة املالية  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (حيدد الحقا( )2171)..الشؤون الدستورية والقانونية  تقرير جلنة (5)

 مسائل احلوكمة

 رفع توصيات إىل املؤمتر –( مبا فيها اجلدول الزمين احملتمل)الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة  (7)

 2121-2171برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (1)
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 الصادرة عن اجمللسحالة تنفيذ القرارات  (2)

 مسائل أخرى

 2177التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (3)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (71)

 2172-2171اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (77)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس  (72)

 أساليب عمل اجمللس (79)

 

 1111متوز /يوليو -حزيران /يونيوواخلمسون بعد املائة للمجلس،  السابعةالدورة 

 اللجانانتخاب 

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة الربنامج (7)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (2)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (9)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (2)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (5)

  2172-2171اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (7)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (1)

 
 1111تشرين الثاني  /واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب الثامنةالدورة 

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل
 2173-2172املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (7)
 (حيدد الحقا( )2171)...تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)
 (حيدد الحقا( )2171)... تقرير جلنة الربنامج (9)
 (حيدد الحقا( )2171)...تقرير جلنة املالية  (2)

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 (حيدد الحقا( )2171تشرين األول  /أكتوبر)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (5)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 (حيدد الحقا( )2171)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (7)

 مسائل احلوكمة
  :برامج العمل املتعددة السنوات لكل من (1)

 جلنة املالية 
 جلنة الربنامج 
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 
 املؤمترات اإلقليمية 
 اللجان الفنية 
 اجمللس 

 2127-2172برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (2)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (3)

 مسائل أخرى
 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (71)
 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (77)
 2171-2177اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (72)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (79)
 أساليب عمل اجمللس (72)




