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 المجلس
 بعد المائة الستونالدورة 

 2018 كانون األول/ديسمبر 7-3روما، 

 2022-2019برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات للفترة 
 

 موجز
 

اجمللس برنامج  يعد  )القسييييل دا  من اازث الثا  من النصييييوة األسيييياسييييية(،  8/20091متاشيييييعا مع قرار امل متر  
عمل متعدد السييييييينوات ي أي ع ة أربع سييييييينوات على األقل. ويدرجمل برنامج عمل اجمللس املتعدد السييييييينوات، بالنظر إىل 

دد السنوات، قبل عائدته امل كدة كأداة للتخأيط، على جدو  أعما  اجمللس بشكل سنوي. وخيضع برنامج العمل املتع
عرضييييييييييه على اجمللس للمواعقة عليه، للتعديل والتاديت، حسييييييييييا االقتضيييييييييياث، خال  االجتماعات غ  الر ية العادية 

 للرئيس املستقل للمجلس مع رؤساث اجملموعات اإلقليمية ونواب الرئيس.

 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

، مع مراعاة الأابع 2022-2019إن  اجمللس مدعو إىل املواعقة على برنامج العمل املتعدد السيييييييييييييينوات لل  ة  
 املتجدد لربنامج العمل املمتد على أربع سنوات.

 ميكن توجيه أي است سارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Khalid Mehboobالسيد 

 الرئيس املستقل للمجلس
 57044 06570 39+ اهلاتف:

 
 

                                                 
 .املنظمةخأة العمل ال ورية خبصوة جملس  تن يذ، 8/2009القسل دا  من اازث الثا  من النصوة األساسية، القرار   1
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 برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات
 2022-2019نسخة منقحة تغطي الفترة 

 
 الهدف العام للمجلس -أوًل 

 
يعأي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناسا إىل امل متر بشأن اس اتيجيات املنظمة وأولوياهتا وبراجمها  -1

 بالنصوة األساسية وبقرار امل متر رقل والتنظيمية واإلدارية واملالية. وعمالع  ا بشأن املسائل الدستوريةوميزانيتها، وأيضع 
ا بدور نشط إلعداد اإلطار االس اتيجي واخلأة املتوسأة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ، يقوم اجمللس أيضع 8/2009

نصوة األساسية للمنظمة. ويضألع اجمللس للمنظمة وميارس وظي يت رصد قرارات احلوكمة ومراقبة تن يذها باالستناد إىل ال
باألخص  بدور رئيسي يف اختاذ القرارات وإسداث املشورة بشأن املسائل املتعلقة بتن يذ برنامج العمل وامليزانية. وينتخا 

س التن يذي ا أعضاث انة الربنامج وانة املالية وانة الش ون الدستورية والقانونية كل سنتني وستة أعضاث للمجلاجمللس أيضع 
ا ويوعر تقييمات واضاة عن حالة األغذية والزراعة يف العامل واملسائل ذات الصلة اليت قد لربنامج األغذية العاملي سنويع 
. وهو يعمل ب عالي ة وك اثة وباالستناد إىل النتائج، ويعقد دوراته مبا يتماشى مع خأة العمل تكون قد أحيلت إىل اجمللس

 .املذكرة عن أساليا عمل اجمللس"واو" أدناه ومع  -ا القسل ثانيع  املتجددة املبي نة يف
 

 النتائج -اثانيً 
 

 الستراتيجية وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية -ألف
 
: تتواثم القرارات اليت تصدر عن امل متر بشأن اس اتيجيات املنظمة وأولوياهتا وبراجمها وميزانيتها، باإلضاعة النتيجة -2

حالة األغذية والزراعة يف العامل، مع األهداف االس اتيجية للمنظمة وتتبع توجيهات اجمللس هبذا الصدد كما ترد إىل 
 برنامج والعمل وامليزانية اخلاة هبا. يف
 
 امل شرات وال ايات: -3
 

املتوسأة األجل تربز يف تقرير امل متر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االس اتيجي واخلأة  )أ(
 وبرنامج العمل وامليزانية.

عند استعراض امل متر مليزانية املنظمة واملواعقة عليها، تكون لديه توصية صرحية من اجمللس تتعلق باملواثمة  )ب(
 .2بني االس اتيجيات واألولويات وبرامج العمل مع امليزانية املق حة للمنظمة

على واالرتباط بأهداف التنمية املستدامة ألغذية والزراعة يف العامل حتظى توجيهات اجمللس حو  مسائل ا )جمل(
 مواعقة امل متر.

 يواعق امل متر على جدو  األعما  امل قت الذي أوصاه به اجمللس. )د(
 

                                                 
 .تن يذ خأة العمل ال ورية خبصوة جملس املنظمة، 8/2009النصوة األساسية، اازث الثا ، القسل دا ، القرار   2
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: إصدار قرارات واضاة ودقيقة ورعع توصيات إىل امل متر تعكس أولويات األعضاث ملعااة مسائل األمن املخرجات -4
ال ذائي والزراعة يف سياق األهداف االس اتيجية للمنظمة كما ترد يف اخلأة املتوسأة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ويف 

 .التوصيات املرعوعة إىل امل متر.
 
 :األنشأة -5
 

 استعراض وتقييل التوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة ال سيما استعراض وتقييل التوصيات )أ(
الصادرة عن انيت الربنامج واملالية وعن اجتماعاهتما املش كة بشأن اإلطار االس اتيجي واخلأة املتوسأة 

 األجل وبرنامج العمل وامليزانية، ورعع توصيات واضاة عنها إىل امل متر.
o  واملسائل استعراض وتقييل التوصيات الصادرة عن اللجان ال نية بالنسبة إىل األولويات ال نية

 املتعلقة بامليزانية.
o  استعراض وتقييل التوصيات الصادرة عن امل مترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليمية

 واملسائل املتعلقة بامليزانية.
ة ، مبا يف ذلك املواثمة مع أهداف التنميتقييل املسائل الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل )ب(

 حسا املقتضى. املستدامة،
 القرارات بشأن أي  تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية. )جمل(
 رعع توصيات إىل امل متر بشأن القرارات اخلاصة بالربنامج وامليزانية، مبا يشمل مضمون امليزانية ومستواها. )د(
 رعع توصية بشأن موضوع النقاش العام خال  دورة امل متر. )هي(
 .2021-2020وصية بشأن موضوع ع ة السنتني رعع ت )و(
 رعع توصية بشأن جدو  األعما  امل قت لدورة امل متر. )ز(
 وضع سلسلة من أولويات األعضاث باعتبارها خأة عمل تنظيمية. )ح(

 
 أساليا العمل: -6
 

اإلقليمية واللجان ال نية، عقد اجتماعات تنسيق غ  ر ية لرؤساث وأمانات انيت الربنامج واملالية وامل مترات  )أ(
 بإشراف الرئيس املستقل  للمجلس.

عقد اجتماعات تشاورية غ  ر ية لرؤساث اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاث األمانة، بإشراف الرئيس  )ب(
 املستقل  للمجلس.

 إجراث اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. )جمل(
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 رصد تنفيذ القرارات المتصلة بالحوكمة -اءب
 
: إسداث املشورة للم متر من خال  قرارات عن احلوكمة تدعل بصورة مباشرة األهداف االس اتيجية للمنظمة النتيجة -7

 والعمل بانتظام على رصد تن يذ تلك القرارات.
 
 امل شرات وال ايات: -8
 

اجمللس وامل متر بشأن احلوكمة يف املواعيد املقررة هلا، وإبراز ذلك يف تقرير قيام اجمللس مبتابعة تن يذ قرارات  )أ(
 امل متر.

استعراض التوصيات بشأن التداب  الرامية إىل زيادة ك اثة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانا اجمللس قبل  )ب(
 إحالتها إىل امل متر.

 
توصيات إىل امل متر تعكس تقييل اجمللس لتن يذ القرارات : إصدار قرارات واضاة ودقيقة ورعع املخرجات -9

 باحلوكمة. املتعلقة
 

 :األنشأة -10
 

 استعراض القرارات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة، وتقييمها. )أ(
 ، وتقييل التقارير املرحلية ذات الصلة.لألجهزة الرئاسية السنوات ةملتعدداالعمل استعراض برامج  )ب(
 توصيات واختاذ قرارات عن احلاجة إىل عقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة.رعع  )جمل(

استعراض وتقييل القضايا اخلاصة باملعاهدات واالت اقات واالت اقيات الواقعة ضمن نأاق اختصاة منظمة  (د)
 األغذية والزراعة.

 اعة.استعراض املستجدات يف منتديات أخرى هتل  والية منظمة األغذية والزر  (ه)
 

 أساليا العمل: -11
 

 طريقة إرجاع املعلومات إىل امل متر من خال  تقارير عن تن يذ القرارات املتعلقة باحلوكمة. )أ(
عقد اجتماعات تنسيق غ  ر ية لرؤساث وأمانات انة الش ون الدستورية والقانونية وانيت الربنامج واملالية  )ب(

 ال نية، بإشراف الرئيس املستقل  للمجلس.وامل مترات اإلقليمية واللجان 
عقد اجتماعات تشاورية غ  ر ية لرؤساث اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاث األمانة، بإشراف الرئيس  )جمل(

 املستقل  للمجلس.
 إجراث اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. )د(
 األجهزة الدستورية بواسأة اللجان ال نية.تلقي مشورة  )هي(
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 ممارسة وظائف اإلشراف -جيم
 

: وجود أطر وسيييييياسيييييات ونظل قانونية وأخالقية ومالية وإدارية تعمل بشيييييكل سيييييليل وخضيييييوعها للرصيييييد النتيجة -12
 املنتظل من قبل اجمللس.

 
 امل شرات وال ايات: -13
 

 واملايل واإلداري.عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانو   )أ(
 واألخالقي. الرقايب عن اإلشراف إجراث تقييل ش اف ومستقل ومهين ألداث املنظمة عضالع  )ب(
 إجراث االنتخابات املنصوة عليها يف النصوة األساسية يف املواعيد احملددة هلا. )جمل(
 ا.ا للقواعد واملعاي  املعمو  هبا حاليع تأبيق السياسات وتش يل النظل طبقع  )د(
تأابق اادو  الزمين املق ح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية  )هي(

األخرى مع اادو  املقرر لالجتماعات، من أجل تأبيق نظام إعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند 
 النتائج. إىل

 
عع توصيات إىل امل متر تك ل حسن س  األطر القانونية واألخالقية : إصدار قرارات واضاة ودقيقة ور املخرجات -14

 واملالية واإلدارية للمنظمة.
 

 :األنشأة -15
 

استعراض وتقييل توصيات انة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأن أداث امليزانية والربنامج وعمليات النقل  )أ(
 مبا يف ذلك تعبئة املوارد واملسامهات الأوعية. بني أبواب امليزانية واألوضاع املالية للمنظمة،

استعراض وتقييل توصيات انة املالية خبصوة املبادئ األخالقية، واملراجعة الداخلية واخلارجية على  )ب(
 سواث. حد

استعراض وتقييل توصيات انة املالية بشأن السياسات والنظل، يف املقر الرئيسي ويف املكاتا امليدانية  )جمل(
حد سواث، بشأن املوارد البشرية والعمليات اإلدارية واخلاصة باألعما  والتعاقد والشراث وتكنولوجيا  على

 املعلومات واالتصاالت.
 استعراض وتقييل توصيات انيت الربنامج واملالية بشأن عمليات التقييل االس اتيجي وتقرير تن يذ الربامج. )د(
 ون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية.استعراض وتقييل توصيات انة الش   )هي(
تقرير لإلدارة واجمللس  -( 2016تقييل مستقل  لوظي ة التقييل كل ست سنوات )االستعراض األو  يف عام  )و(

 مع توصيات انة الربنامج.
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 :أساليا العمل -16
 

 اجتماعاهتما املش كة، ومن انة الش ون الدستورية والقانونية.تلقي املشورة من انيت الربنامج واملالية ومن  )أ(
إجراث دراسة معم قة إلحدى املسائل الرئيسية املتصلة باإلطار االس اتيجي للمنظمة واليت خيتارها اجمللس  )ب(

 مرة كل سنتني.
 ة.إجراث اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراع )جمل(

 
 رصد أداء اإلدارة وتقييمه -دال

 
 : خضوع ال ايات احملددة ألداث اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس.النتيجة -17
 

 وال ايات:امل شرات  -18
 

 متاشي أداث اإلدارة مع ال ايات احملددة على مستوى األداث. )أ(
 األداث. غاياتإجراث التعديالت الالزمة يف  )ب(

 
 : اختاذ القرارات بشكل واضح ودقيق ورعع توصيات إىل امل متر.املخرجات -19
 

 :األنشأة -20
 

األداث يف إطار نظام إعداد امليزانية واإلدارة باالستناد إىل النتائج، وبالعودة  ب اياترصد أداث اإلدارة مقارنة  )أ(
 إىل اخلأة املتوسأة األجل/ برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارير انيت الربنامج واملالية واجتماعاهتما املش كة.

 تقرير تن يذ الربامج. )ب(
 يف إطار النتائج التنظيمية. استعراض مسامهة املوارد من خارجمل امليزانية )جمل(
العمل بصورة دورية على إجراث تقييل ش اف ومهين ومستقل  ألداث املنظمة من حيت مسامهتها يف حتقيق  )د(

 املخرجات والتأث ات املقررة بال عل.
 دراسة توصيات انيت الربنامج واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تن يذ برنامج العمل وامليزانية. )هي(
 توصيات انة الربنامج حو  عمليات التقييل االس اتيجية ومتابعتها الالحقة. )و(
إجراث استعراض وتقييل منتظمني الت اقات الشراكة اخلاصة باملنظمة، مبا يف ذلك آثارها املالية مع إيالث  )ز(

رنامج العمل وامليزانية اهتمام خاة لتأث اهتا على اإلطار االس اتيجي للمنظمة وخأتها املتوسأة األجل وب
 اخلاة هبا، ومسامهاهتا يف حتقيق األهداف االس اتيجية للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة.
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 أساليا العمل: -21
 

 إجراث اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة األغذية والزراعة. )أ(
 األعضاث.عقد ندوات ومشاورات غ  ر ية بني  )ب(
 تقدمي عروض تعدها األمانة إىل اجمللس عن اس اتيجيات وسياسات اإلدارة. )جمل(
 إحاطة غ  ر ية من قبل ااهازين اللذين ميثالن موظ ي املنظمة. )د(

 
 تخطيط العمل وأساليب العمل -هاء

 
 املوضوعة وأساليا العمل احملس نة. ا خلأط العمل: يت سل عمل اجمللس بالك اثة واالستباق واملشاركة طبقع النتيجة -22
 

 امل شرات وال ايات: -23
 

 ال كيز يف جداو  أعما  اجمللس. )أ(
إعداد تقارير موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات، وتتاح لألعضاث  )ب(

 بعد ع ة وجيزة من اختتام الدورة.
 اجمللس يرد عيها اإلجراث املق ح اختاذه داخل إطار.إعداد ص اة غالف موح دة لوثائق  )جمل(
 إتاحة وثائق اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدث الدورة. )د(

 
 :املخرجات -24
 

 عمل متعدد السنوات للمجلس. برنامج )أ(
 .يف كل دورة من دوراته نسخة من املذكرة عن أساليا عمل اجمللسإصدار  )ب(
 اادد. إحاطة سنوية ألعضاث اجمللس )جمل(
 .حسا املقتضىجلس منظمة األغذية والزراعة" تعريف مبحتديت وثيقة " )د(

 
 :األنشأة -25
 

 عمل متعددة السنوات للمجلس تتضم ن م شرات لألداث. برنامجإعداد  )أ(
 إجراث استعراض منتظل ألساليا عمل اجمللس، مبا يشمل مقاييس لألداث. )ب(
 اجمللس.استعراض حالة تن يذ قرارات  )جمل(
إجراث دراسة ومقارنة للاوكمة يف املنظمات الدولية األخرى، هبدف إدخا  حتسينات ممكنة على إجراثات  )د(

 عمله املتعددة السنوات. برنامجعمل اجمللس وتأبيق 
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 أساليا العمل: -26
 

 إجراث مداوالت منظ مة ومرك زة خال  دورات اجمللس. )أ(
تقارير اجمللس اليت تستند إىل االستنتاجات اليت يتوصل إليها الرئيس املستقل  اختاذ ترتيبات عع الة لصياغة )ب(

 للمجلس يف إغالق وتلخيص كل بند.
 ا ألولويتها وملدى أمهيتها.إقامة أنشأة منتظمة يف ما بني الدورات، على أن يتل حتديدها وعقع  )جمل(
العمل  برنامجليت حشدهتا األمانة من أجل تن يذ القيام، عند االقتضاث، بتعزيز املوارد البشرية واملالية ا )د(

 املتعددة السنوات ومتابعتها.
عقد اجتماعات غ  ر ية لرؤساث اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاث األمانة، بإشراف الرئيس املستقل   )هي(

 للمجلس.
 راعة.إجراث اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والز  )و(

 
 دورات المجلس وخطة عمله -واو

 
 يعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف ال  ة املالية الواحدة، وذلك على الناو التايل: -27
 

 دورتان يف السنة األوىل من ال  ة املالية؛ )أ(
خالهلا بشكل خاة ا على األقل من الدورات العادية للم متر اليت يقوم اجمللس يومع  60دورة واحدة قبل  )ب(

 برعع توصيات إىل امل متر بشأن اإلطار االس اتيجي، واخلأة املتوسأة األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛
دورة واحدة عور انتهاث الدورة العادية للم متر اليت يقوم اجمللس خالهلا بشكل خاة بانتخاب رؤساث  )جمل(

 ن الدستورية والقانونية؛ وأعضاث انة الربنامج وانة املالية وانة الش و 
 ودورة يف هناية السنة الثانية من ال  ة املالية. )د(

 
يكون شكل خأة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على الناو الوارد يف ااداو  أدناه، على أن يتل تعديله  -28

تقاريرها إليه، ومن هنا تضاف عبارة  كل ما طلا اجمللس ذلك، مبا يف ذلك مواعيد ععلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترعع
د د الحقعا" )يقرر يف  ما بعد( إىل بعض البنود. "حيح

 
 يقوم اجمللس يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تن يذ القرارات املتخذة يف دورته السابقة. -29
 

 للدورة التالية.يف هناية كل دورة من الدورات، يستعرض اجمللس جدو  األعما  امل قت  -30
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 يتناو  اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته، مبا عيها البنود التالية: -31
 

 املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشراف األخرى؛ )أ(
 املوارد البشرية؛ )ب(
 تعبئة املوارد، مبا يف ذلك املسامهات الأوعية؛ )جمل(
 مسائل الالمركزية؛ )د(
 مسائل التعاقد والشراث؛ )هي(
 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )و(
 عمليات التقييل االس اتيجي، وردود اإلدارة؛ )ز(
 املستجدات يف منظومة األمل املتادة ككل  بشأن مسائل اإلشراف اليت ت ثر على املنظمة. )ح(
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 2022-2019جداول أعمال المجلس للفترة المخطط العام ل -زاي
 

 2019الدورة الحادية والستون بعد المائة للمجلس، أبريل/نيسان 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2021-2020)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية لل  ة  2021-2018اخلأة املتوسأة األجل لل  ة  (1)
د د الحقعا(2019تقرير االجتماع املش ك بني انيت الربنامج واملالية )...  (2)  ( )حيح
د د الحقعا(2019تقرير انة الربنامج )...  (3)  ( )حيح
د د الحقعا(2019تقرير انة املالية )...  (4)  ( )حيح

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
د د الحقعا(2019تقرير انة الش ون الدستورية والقانونية )...  (5)  ( )حيح

 مسائل الحوكمة
 كلمة املرشاني ملنصا املدير العام  (6)
التوصيات املرعوعة  -ال تيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني للم متر )مبا يف ذلك اادو  الزمين امل قت( (7)

 امل متر إىل
  قرارات اجمللسحالة تن يذ  (8)

 مسائل أخرى
 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (9)
 2020-2019اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (10)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (11)
 

 2019الدورة الثانية والستون بعد المائة للمجلس، يوليو/تموز 
 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاث االثين عشر للجنة الربنامج (1)
 انتخاب الرئيس واألعضاث االثين عشر للجنة املالية (2)
 انتخاب الرئيس واألعضاث السبعة للجنة الش ون الدستورية والقانونية  (3)

 أخرىمسائل 
 املسائل الناشئة عن دورة امل متر (4)
 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (5)
  2020-2019اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (6)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (7)
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 2019ن بعد المائة للمجلس، ديسمبر/كانون األول و الدورة الثالثة والست
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2021-2020التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية لل  ة  (1)
د د الحقعا(2019تقرير االجتماع املش ك بني انيت الربنامج واملالية )...  (2)  ( )حيح
د د الحقعا(2019تقرير انة الربنامج )...  (3)  ( )حيح
د د الحقعا(2019تقرير انة املالية )...  (4)  ( )حيح

 لجنة األمن الغذائي العالمي
د د الحقعا(2019تقرير انة األمن ال ذائي العاملي )...  (5)  ( )حيح

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
د د الحقعا(2019تقرير انة الش ون الدستورية والقانونية )...  (6)  ( )حيح

 مسائل الحوكمة
  2023-2020عمل اجمللس املتعدد السنوات لل  ة  امجنبر  (7)
 حالة تن يذ قرارات اجمللس (8)

 مسائل أخرى
 برنامج األغذية العاملي: (9)

 غذية العاملي؛انتخاب ستة أعضاث يف اجمللس التن يذي لربنامج األ (1)
 2018التقرير السنوي للمجلس التن يذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشأته يف عام و  (2)

 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (10)
 2021-2019اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (11)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (12)
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 2020الدورة الرابعة والستون بعد المائة للمجلس، يونيو/حزيران 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2019-2018تقرير تن يذ الربامج لل  ة  (1)
د د الحقعا(2020تقرير االجتماع املش ك بني انيت الربنامج واملالية )...  (2)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير انة الربنامج )...  (3)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير انة املالية )...  (4)  ( )حيح

 المؤتمرات اإلقليمية
د د 2020تقرير امل متر اإلقليمي ألعريقيا )... (5)  الحقعا(( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير امل متر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )... (6)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير امل متر اإلقليمي ألوروبا )... (7)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير امل متر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبار الكارييب )... (8)  ( )حيح
د د الحقعا(2020للشرق األدىن )... تقرير امل متر اإلقليمي (9)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير امل متر اإلقليمي غ  الر ي ألمريكا الشمالية )... (10)  ( )حيح

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
د د الحقعا(2020تقرير انة الش ون الدستورية والقانونية )...  (11)  ( )حيح

 مسائل الحوكمة
 تن يذ القرارات الصادرة عن اجمللسحالة  (12)

 مسائل أخرى
 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (13)
 2021-2020اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (14)
 جلسجدو  األعما  امل قت للدورة التالية للم (15)
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 2020ديسمبر/كانون األول  -الدورة الخامسة والستون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

  2025-2022اإلطار االس اتيجي املراجع واخلأوط العريضة للخأة املتوسأة األجل لل  ة  (1)
د د الحقعا(2020تقرير االجتماع املش ك بني انيت الربنامج واملالية )...  (2)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير انة الربنامج )...  (3)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير انة املالية )...  (4)  ( )حيح

 اللجان الفنية ولجنة األمن الغذائي العالمي
د د الحقعا(( 2020تقرير انة الزراعة )... (5)  )حيح
د د الحقعا(2020تقرير انة مشكالت السلع )... (6)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير انة مصايد األ اك )... (7)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير انة ال ابات )... (8)  ( )حيح
د د الحقعا(2020تقرير انة األمن ال ذائي العاملي )... (9)  ( )حيح

 الدستورية والقانونيةلجنة الشؤون 
د د الحقعا(2020تقرير انة الش ون الدستورية والقانونية )...  (10)  ( )حيح

 مسائل الحوكمة
 التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  (11)
وتوصية اجمللس بشأن ال تيبات اخلاصة بالدورة الثانية واألربعني مل متر املنظمة )مبا عيها جدو  األعما  امل قت  (12)

 موضوع املناقشة العامة يف امل متر(
 2022-2021التوصية املرعوعة بشأن موضوع ع ة السنتني  (13)
 2024-2021برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات لل  ة  (14)
 حالة تن يذ قرارات اجمللس (15)

 مسائل أخرى
 برنامج األغذية العاملي: (16)

 يف اجمللس التن يذي لربنامج األغذية العاملي انتخاب ستة أعضاث (1)
 2019التقرير السنوي للمجلس التن يذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشأته يف عام  (2)

 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (17)
 ميدالية مارغريتا ليزاراغا (18)
 2022-2020هزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة اادو  الزمين الجتماعات األج (19)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (20)
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 2021أبريل/نيسان  -الدورة السادسة والستون بعد المائة للمجلس، مارس/آذار 
 واإلداريةالمسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية 

 اإلطار االس اتيجي املراجع (1)
  2023-2022وبرنامج العمل وامليزانية لل  ة  2025-2022اخلأة املتوسأة األجل لل  ة  (2)
د د الحقعا(2021تقرير االجتماع املش ك بني انيت الربنامج واملالية )...  (3)  ( )حيح
د د الحقع 2021تقرير انة الربنامج )...  (4)  ا(( )حيح
د د الحقعا( 2021تقرير انة املالية )...  (5)  ( )حيح

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
د د الحقعا(2021تقرير انة الش ون الدستورية والقانونية )...  (6)  ( )حيح

 مسائل الحوكمة
التوصيات املرعوعة  –امل قت( ال تيبات اخلاصة بالدورة الثانية واألربعني للم متر )مبا يف ذلك اادو  الزمين  (7)

 إىل امل متر
 حالة تن يذ قرارات اجمللس  (8)

 مسائل أخرى
 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (9)
 2022-2021اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (10)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (11)
 

 2021يوليو/تموز  -الدورة السابعة والستون بعد المائة للمجلس، يونيو/حزيران 
 انتخاب اللجان

 انتخاب رئيس انة الربنامج واألعضاث االثين عشر عيها  (1)
 انتخاب رئيس انة املالية واألعضاث االثين عشر عيها  (2)
 انتخاب رئيس انة الش ون الدستورية والقانونية واألعضاث السبعة عيها  (3)

 مسائل أخرى
 املسائل الناشئة عن دورة امل متر  (4)
 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (5)
 2022-2021اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (6)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (7)
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 2021ديسمبر/كانون األول  -الدورة الثامنة والستون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 
 بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلداريةالمسائل المتعلقة 

 2023-2022التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية لل  ة  (1)
د د الحقعا(2021تقرير االجتماع املش ك بني انيت الربنامج واملالية )...  (2)  ( )حيح
د د الحقعا(2021تقرير انة الربنامج )...  (3)  ( )حيح
د د الحقعا(2021تقرير انة املالية )...  (4)  ( )حيح

 لجنة األمن الغذائي العالمي
د د الحقعا(2021تقرير انة األمن ال ذائي العاملي )...  (5)  ( )حيح

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
د د الحقعا(2021تقرير انة الش ون الدستورية والقانونية )...  (6)  ( )حيح

 مسائل الحوكمة
 التقرير املرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (7)
  2025-2022برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات لل  ة  (8)
 حالة تن يذ قرارات اجمللس  (9)

 مسائل أخرى
 برنامج األغذية العاملي: (10)

 العاملي؛انتخاب ستة أعضاث يف اجمللس التن يذي لربنامج األغذية  (1)
 .2020والتقرير السنوي للمجلس التن يذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشأته يف سنة  (2)

 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (11)
 2023-2021اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (12)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (13)
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 2022يوليو/تموز  -الدورة التاسعة والستون بعد المائة للمجلس، يونيو/حزيران 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2021-2020تقرير تن يذ الربامج لل  ة  (1)
د د الحقعا(2022تقرير االجتماع املش ك بني انيت الربنامج واملالية )...  (2)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير انة الربنامج )...  (3)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير انة املالية )...  (4)  ( )حيح

  المؤتمرات اإلقليمية
د د 2022تقرير امل متر اإلقليمي ألعريقيا )... (5)  الحقعا(( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير امل متر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )... (6)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير امل متر اإلقليمي ألوروبا )... (7)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير امل متر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبار الكارييب )... (8)  ( )حيح
د د الحقعا(2022للشرق األدىن )... تقرير امل متر اإلقليمي (9)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير امل متر اإلقليمي غ  الر ي ألمريكا الشمالية )... (10)  ( )حيح

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
د د الحقعا(2022تقرير انة الش ون الدستورية والقانونية )...  (11)  ( )حيح

 مسائل الحوكمة
 تقدمي ال شياات ملنصا املدير العاممواعيد  (12)
 حالة تن يذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى
 التأورات يف املنتديات اليت هتل  والية منظمة األغذية والزراعة (14)
 2023-2022اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (15)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (16)
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 2022ديسمبر/كانون األول  -الدورة السبعون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

د د الحقعا(2022تقرير االجتماع املش ك بني انيت الربنامج واملالية )...  (1)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير انة الربنامج )...  (2)  ( )حيح
د د الحقعا( )مبا يف ذلك بند عرعي عن احلسابات املراجعة لعام 2022تقرير انة املالية )...  (3)  (2021( )حيح

 األمن الغذائي العالمياللجان الفنية ولجنة 
د د الحقعا(2022تقرير انة الزراعة )... (4)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير انة مشكالت السلع )... (5)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير انة مصايد األ اك )... (6)  ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير انة ال ابات )... (7)  )مبا يف ذلك البند ال رعي املتعلق مب متر احلراجة العاملي( ( )حيح
د د الحقعا(2022تقرير انة األمن ال ذائي العاملي )... (8)  ( )حيح

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
د د الحقعا(2020تقرير انة الش ون الدستورية والقانونية )...  (9)  ( )حيح

 مسائل الحوكمة
اخلاصة بالدورة الثالثة واألربعني مل متر املنظمة )مبا يف ذلك جدو  األعما  امل قت وتوصية اجمللس ال تيبات  (10)

 بشأن موضوع املناقشة العامة يف امل متر(
  2024-2023التوصية املرعوعة بشأن موضوع ع ة السنتني لل  ة  (11)
 2026-2023برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات لل  ة  (12)
 حالة تن يذ قرارات اجمللس (13)

 مسائل أخرى
 برنامج األغذية العاملي: (14)

 انتخاب ستة أعضاث يف اجمللس التن يذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)
 2021والتقرير السنوي للمجلس التن يذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشأته يف عام  (2)

 والية منظمة األغذية والزراعةالتأورات يف املنتديات اليت هتل   (15)
 ميدالية مارغريتا ليزاراغا (16)
 2024-2022اادو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ال  ة  (17)
 جدو  األعما  امل قت للدورة التالية للمجلس (18)
 


