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 (3)كندا (1)توغو (2)األردن
 (2) كوبا (1)اجلزائر (2) إريرتيا
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   (2)تايلند

 .2112يونيو/حزيران  31حتى  2111 األول/كانون ديسمرب 1مدة الوالية: من   (1)
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 1البنود االستهاللية

 
 2112 حزيران/يونيو 21إىل  12 بعد املائة يف روما خالل الفرتة من نيواألربع التاسعةته دور عقد اجمللس -1

 ، الرئيس املستقل للمجلس.Wilfred Ngirwaبرئاسة السيد 

 

 إجراءات الدورة
 

 2اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

 

بيان املـدير  ب وأحاط علماأخذ اجمللس علما ببيان االختصاصات وحقوق التصويت املقّدم من االحتاد األوروبي،  -2

 جدول األعمال واجلـدول الـزمين للـدورة. ويـرد جـدول األعمـال يف       اعتماد قبل ،جوزيه غرازيانو دا سيلفاالعام، السيد 

 .بهذا التقرير ألفاملرفق 
 

 3للرئيـس وتعيني رئيــس جلنة الصياغة واألعضاء فيهاـة نـواب ثانتخاب ثال
 

: السيد عمرو مصطفى كمال حلمي )مجهورية مصر همو ،لرئيس اللجنةاجمللس ثالثة نواب  انتخب -3

 )اململكة املتحدة(. Neil Briscoe)ليبرييا(، والسيد  Mohammed S. Sheriffالعربية(، والسيد 

 

)الكونغو( رئيسا للجنة الصياغة وعضويتها كاآلتي:  Marc Mankoussouاجمللس السيد  وانتخب -2

أفغانستان، األرجنتني، أسرتاليا، بنغالدش، الكامريون، الكونغو، إكوادور، مصر، اهلند، اليابان، مدغشقر، 

 الربتغال، االحتاد الروسي، الواليات املتحدة األمريكية.

 

 واإلداريةمسائل الربنامج وامليزانية واملسائل املالية 
 

 02624-0260تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

 

 باعتباره عرضًا شاماًل غنيًا باملعلومات 2113-2112اجمللس بتقرير تنفيذ الربامج للفرتة  رّحب -5

أن تتحسن بفضل لتقرير لاإلصدارات املقبلة  من أداء مالي. وأشار إىل أنه من شأن ملا حتقق من إجنازات وما ُسجل

 اإلطار اجلديد للنتائج ألغراض الرصد ورفع التقارير.اعتماد 
 

                                                 
 CL 149/PV/6و CL 149/PV/1ن الوثيقتا  1

 CL 149/PV/6و CL 149/PV/1و CL 149/INF/3و  CL 149/INF/1 Rev.2و CL 149/1 Rev.1 الوثائق  2

 CL 149/PV/6و CL 149/PV/1الوثيقتان   3

 CL 149/PV/6و CL 149/PV/2و CL 149/6و C 2015/8 Web Annex 5و C 2015/8 Web Annex 4و C 2015/8الوثائق   4
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 وإّن اجمللس: -6
 

 ؛2113-2112لتنفيذ برنامج العمل يف الفرتة  أبدى ارتياحه بشكل عام )أ(

 وأقّر 2113-2112بزيادة الكفاءة والوفورات اليت ال سابق هلا واليت حتققت خالل فرتة السنتني  رّحبو )ب(

األعضاء يف  وشّجعبضرورة إجياد هذا املستوى العالي من الوفورات يف املستقبل دون احتواء تكاليف املوظفني 

 الفاو على املشاركة إىل جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية بهذا اخلصوص؛

 وشدد ،بالنسبة للفاوتشكل إجنازًا هامًا  2113-2112لتغريات التحولية يف الفرتة كون ال ارتياحهأعرب عن و )ج(

إلطار االسرتاتيجي اأثر كامل على احلاجة إىل االستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة من أجل حتقيق 

 املراجع؛

زيد ضرورة إجراء املعلى  وأكد ،2113-2112الالمركزية خالل الفرتة اليت بذلت يف جمال هود اجلب رّحبو )د(

ال سيما استعراض التغطية القطرية وأساليب عمل شبكة املكاتب امليدانية  ،التحليل والعمل يف املستقبل من

 للمنظمة؛

على مزيد من التقدم يف هذا  وشّجعمبراعاة مسائل املساواة بني اجلنسني يف مجيع أنشطة املنظمة  رّحبو )هـ(

جلنس ومواصلة إحراز تقدم يف عدد املوظفات انوع املضمار، مبا يف ذلك استخدام بيانات مفصلة حبسب 

 اللواتي يشغلن مناصب عليا؛

اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، ومع املنظمات منظمات الشراكات مع  يف جمالباجلهود املبذولة  رّحبو )و(

 إىل تلقي تقارير مرحلية عن تنفيذ اسرتاتيجيات الشراكات ذات الصلة؛ وتطّلعاإلقليمية أيضًا، 

على مواصلة  وحّث ،أشار إىل التقدم احملرز بشكل عام يف حتقيق التوازن بني اللغات يف منتجات املنظمةو )ز(

اجلهود بالنسبة إىل اللغات اليت ال يزال باإلمكان إحراز مزيد من التقدم فيها، وخاصة حيث مل يكن بذل 

 أن ُيرفع إليه تقرير عن تنفيذ تلك التوصية يف دورته املقبلة؛ وطلب ،التقدم كافيا

 بني أعضاء املنظمة واألمانة. السائدة الثقة تعزيز أشار بارتياح إىل و )ح(

 

 2112بعرضه على املؤمتر يف يونيو/حزيران  وأوصى 2113-2112اجمللس تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  أقّرو -7

 للموافقة عليه.
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 5املؤمترات اإلقليمية

 

واملؤمتر  2112االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية اخلمسة لعام  وأقّراستعرض اجمللس  -8

اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، على حنو ما هو مبّين يف تقارير كل منها، ال سيما يف ما يتعلق باملسائل اخلاصة 

بالربنامج وامليزانية واملتصلة بأنشطة املنظمة ذات األولوية يف تلك األقاليم، فضاًل عن الالمركزية وشبكة املكاتب 

 امليدانية.  

 

مبا يتماشى مع اإلطار وحتديدها جمللس على قيام املؤمترات اإلقليمية بتحديث أولوياتها اإلقليمية ا ىوأثن -1

 . 2117-2112االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل اجلديدة للفرتة 

 

فيذ تساهم يف مبادرة إقليمية باعتبارها آليات للتن 12اجمللس إقرار األولويات اإلقليمية البالغ عددها  وأّيد -11

حتقيق األهداف االسرتاتيجية اخلمسة وتكفل إحداث أثر فعال على املستوى القطري مع مراعاة أطر الربجمة القطرية، 

إىل احلصول يف دورة مقبلة من دوراته على معلومات عن التقدم  وتطّلعفضاًل عن تعبئة املوارد من خارج امليزانية، 

 مية يف دورة قادمة.احملرز يف تنفيذ املبادرات اإلقلي

 

على تنفيذ مزيد من االقرتاحات الرامية إىل  وشّجع ،الالمركزية يف جمالاجمللس بالتقدم احملرز  ورّحب -11

 حتسني هيكل شبكة املكاتب امليدانية وأساليب عملها، خاصة يف ما يتعلق بالتغطية القطرية. 

 

شاد وأمعها  واتفقوأحاط اجمللس علما باإلعالنات الصادرة عن األعضاء والواردة يف تقارير املؤمترات اإلقليمية  -12

لتوجه االسرتاتيجي يف اعن ثقته  وأعرب ،بالتأثريات اإلجيابية للتغريات التحولية اليت شهدتها فرتة السنتني األخرية

االستمرارية من أجل إحداث كامل أثر هذه التغريات اليت بدأت ورة ضرعلى  وأكدودعمه املستمر له اجلديد للمنظمة 

 بقيادة املدير العام. 

 

اجمللس باالستفادة من نتائج املؤمترات اإلقليمية واملؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية لدى  وأوصى -13

وأخذها يف االعتبار عند إعداد برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2117-2112تنفيذ ومراجعة اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

2112-2117. 

 

  

                                                 
  CL 149/5و C 2015/LIM/1و C 2015/18و C 2015/17و C 2015/16 Corr.1و C 2015/16و C 2015/15و C 2015/14 الوثائق  5

  CL 149/PV/6 و CL 149/PV/4و CL 149/PV/2و CL 149/PV/1و CL 149/6و
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تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة 

 6(0264مايو/أيار  02واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )
 

 ، وقام مبا يلي:املشرتكتقرير االجتماع اجمللس  أقّر -12
 

 تهدوراجمللس، يف بعد إقرار  2117-2112التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة املتوسطة األجل للفرتة ب أشاد أ()

 ؛2112-2112للتعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،الثامنة واألربعني بعد املائة

إلطار اأثر كامل بهدف حتقيق  للمنظمة االسرتاتيجيإىل االستمرارية يف التوجه  ضرورةأكد على و ب()

 ؛املراجع االسرتاتيجي

إىل املزيد من الدقة  وتطلعالحظ العالقة املتبادلة بني دمج الربامج وختصيص املوارد أثناء ختطيط العمل و ج()

 يف خمصصات أبواب امليزانية يف اإلصدار املقبل لربنامج العمل وامليزانية؛ 

بالطبيعة الديناميكية واملتطورة إلطار النتائج، وأشار إىل احلاجة إىل خطوط أساس قوية للتمكن من  أقرو (د)

 مواصلة حتسني مؤشرات ذات مغزى تستخدم للرصد واإلبالغ؛ وأّيدوضع أهداف قابلة للقياس 

على  وشددنية، استخدام طرق مبتكرة للتمويل بهدف توسيع قاعدة تعبئة املوارد من خارج امليزا شجعو ()هـ

 الدور احملفز لربنامج التعاون التقين يف جمال تعبئة املوارد؛

لقيام األمانة بإعداد املذكرة اإلعالمية عن سلسلة نتائج الفاو واملساءلة بشأن اإلجناز  أعرب عن تقديرهو )و(

الدورة املقبلة ( وطلب احلصول على مزيد من املعلومات عن إطار النتائج يف CL 149/LIM/6)الوثيقة 

 للجهاز الرئاسي املناسب.

 

 تقرير الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 7(0264مايو/أيار  01-22)
 

 .تقرير الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامجاجمللس  أقر -12

 

يف آسـيا  للفـاو  اإلقليمية الفرعية واإلقليمية ما يتعلق باملكاتب  يفالتقييم وردود اإلدارة اجمللس بعمليات  رحبو -12

 :، وقام مبا يليأمريكا الالتينية والبحر الكارييبيف واحمليط اهلادئ، و
 

لتعزيـز   املزيد من التحليل والعمـل إجراء حتى اآلن، وشجع املبذولة جهود الالمركزية  شدد على أهمية أ()

 القطرية؛التغطية بما يتعلق  ال سيما يفهذه اجلهود، 
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التعـاون الثالثـي، مبـا يف ذلـك يف البلـدان      أنشطة ما بني بلدان اجلنوب و بأهمية أنشطة التعاون يف أقرو ب()

يف هذا السياق أهمية أن جتري الفـاو حتلـياًل للفـرص والتحـديات الـيت تواجـه        وأبرزاملتوسطة الدخل. 

 ؛عمل املنظمة يف البلدان املتوسطة الدخل

 استخدام أطر الربجمة القطرية؛  ب رحبو ج()

احلكوميـة الدوليـة واجملتمـع    األجهزة و الفرعية بناء الشراكات مع املنظمات اإلقليمية واإلقليمية شجعو د()

 املدني والقطاع اخلاص؛  

 لمكاتب اإلقليمية واإلقليميةل اخلمس تقييمعن عمليات ال استشرايفوليفي تقرير تإعداد  شدد على أهميةو (ـه)

   عن طريق اجمللس؛ 2112إىل املؤمتر يف عام على أن يرفع ، الفرعية

لتحديات الـيت تواجههـا البلـدان    املساعدة الالزمة يف ظّل اتقدم و ًاخاص ااهتمامأن تولي املنظمة  شجعو و()

 احمليط اهلادئ. واألقاليم اجلزرية يف

 

 وباإلضافة إىل ذلك، فإن اجمللس:   -17
 

نتـاج احملاصـيل، وسـلط الضـوء     إل ادور املنظمـة دعمـ  يف ما يتعلق بدارة للتقييم ورد اإل أعرب عن تقديره أ()

فنيـة  اخلـربة ال يف تـوازن  ضرورة إقامة سرتاتيجية، واالشراكات ال، وبناء تعلى الدور اهلام للتكنولوجيا

 رجة على الصعيد العاملي؛احلتلة صون الكو امليدان، يف

لخطـوط التوجيهيـة الطوعيـة    ص الرتويـج ل ما يـ  يفيف عملها املنظمة  أحرزتهالذي  تقدمالب أحاط علمًاو ب()

 ؛بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

، قطريـة استخدام أطر الربجمة الب ورحب ،غذية والزراعةعمل املنظمة يف جمال سياسات األ بأهمية أقرو ج()

علـى السـواء    وعلى املسـتوى القطـري   يف املقر، اتسياسيف جمال ال ملنظمةاتعزيز قدرات مواصلة شجع و

 ؛ مبوازاة احملافظة على الكتلة احلرجة على املستوى العاملي

 باكستاناليت شهدتها  املنظمة للفيضاناتاستجابة من خلصة لدروس املستوأحاط علما با د()

 يف االستجابة للكوارث.ناسبة املهارات امل وجمموعةقدرات املوظفني بتعلق ما ي ، ال سيما يف2111يف عام 
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( والثالثة 0264يناير/كانون الثاني  00-06تقارير الدورات الثانية واخلمسني بعد املائة )

 ( والرابعة واخلمسني بعد املائة 0264مايو/أيار  64-60بعد املائة ) واخلمسني

 8للجنة املالية( 0264مايو/أيار  01-22)

 

واخلمسني بعد  والرابعةاخلمسني بعد املائة الثالثة وبعد املائة و الثانية واخلمسنياجمللس تقارير الدورات  أقّر -18

 املائة للجنة املالية، وبشكل خاص:
 

الدول األعضاء كافة على دفع اشرتاكاتها املقررة بالكامل ويف موعدها مبا يكفل للمنظمة القدرة على  حّث )أ(

 تغطية احتياجاتها النقدية التشغيلية لربنامج عملها؛

إحالة ذلك إىل املؤمتر للموافقة عليه؛ ويف الوقت بضرورة توصية جلنة املالية بإلغاء خطة احلوافز و أقّرو ب()

األمانة على استكشاف تدابري بديلة لتشجيع أعضاء الفاو على دفع اشرتاكاتهم املقررة يف نفسه شجع 

 موعدها؛

من الالئحة املالية، عمليات النقل  2-2و 1-2وفقا للمادتني  ،جلنة املالية قد أجازت أشار إىل أنو ج()

مليون  1.2) 11لفائدة البابني  2113-2112الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة النهائية يف امليزانية 

 ؛12و 8و 2و 2و 2و 3و 2مليون دوالر أمريكي(، من األبواب  8.2) 13دوالر أمريكي( و

أقّرت عمليات التوزيع املرتقبة بني أبواب امليزانية العتمادات ميزانية الفرتة بأن جلنة املالية  أحاط علماو د()

 تطلع؛ ومليون دوالر أمريكي ناشئة عن إعداد خطط العمل لفرتة السنتني 1 112.2وقدرها  2112-2112

 إىل املزيد من الدقة يف خمصصات أبواب امليزانية يف اإلصدار املقبل من برنامج العمل وامليزانية؛

على أال يؤثر حتقيق املزيد من  وأعرب عن حرصه، 2112 عام بوفورات الكفاءة اليت حتققت منذ رحبو (ـه)

 الوفورات تأثريًا سلبيا على إجناز برنامج العمل؛ 

مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة الفاو بأهمية مشاركة أعضاء اعرتاف جلنة املالية  أيدو و()

 ؛املدنية الدولية الحتواء تكاليف املوظفني بشكل هادف يف املنظمة

كما أكدت الرقابة الداخلية يف املنظمة وال سيما يف ما يتعلق بشبكة املكاتب امليدانية  تعزيز أهميةوأشار إىل  )ز(

 ؛2113على ذلك جلنة املالية وكما ورد يف التقرير السنوي للمفتش العام لسنة 

 اإلدارة على إيالء عناية خاصة للتدابري الرامية إىل حتسني أداء شبكة املكاتب امليدانية؛ شجعو )ح(

ملدة ثالث سنوات أخرى، وتعيني السيدة  Carolyn Dittmeierمتديد والية السيدة  رأقو )ط(

Enery Quinones   والسيدVerasak Liengsririwat  لفرتة أوىل تدوم ثالث سنوات، كأعضاء يف جلنة

 املراجعة يف الفاو.
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 وتطلع، متأخرات عليهاإعادة حقوق التصويت للدول األعضاء اليت اجمللس مشروع قرار املؤمتر بشأن  مل يقرو -11

 املسألة خالل فرتة السنتني املقبلة بعد مزيد من االستعراض من قبل جلنة املالية. استعراضإىل 

 

 املسائل الدستورية والقانونية
 

 تقريـر الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 9(0264مارس/آذار  63-61)

 

 .والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية الثامنةالدورة تقرير اجمللس  أقّر -21

 

 :إّن اجمللسو -21
 

إطار منقح يعكس جتربة الفاو يف جمال مشاركة منظمات اجملتمع وضع الحظ وجود دعم واسع النطاق ل أ()

 املنظمة؛املدني وممثلي القطاع اخلاص يف اجتماعات 

يف إعداد مشروع قواعد  للتقدم الذي أحرزته جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أعرب عن ارتياحهو ب()

 ؛وإجراءات ملشاركة منظمات اجملتمع املدني وممثلي القطاع اخلاص يف اجتماعات املنظمة

مات اجملتمع املدني وممثلي الحظ أن عددا من األحكام الواردة يف مشروع "قواعد وإجراءات ملشاركة منظو ج()

 القطاع اخلاص يف اجتماعات املنظمة" حتتاج إىل املزيد من التوضيح وإعادة النظر، حسب االقتضاء؛

وعقد مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية الستعراض مشروع  األمانة تنظيم اجتماعات إعالمية من طلبو (د)

من إمتام عملها يف  جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةحتى تتمكن وحتليله ومناقشته القواعد واإلجراءات 

 .2112دورتها اليت ستعقد يف خريف عام 

 

بشأن التقرير السنوي الثاني للجنة املبادئ  جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةأحاط اجمللس علما مبداوالت و -22

 األخالقية.
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 مسائل احلوكمة
 

 10املستقل إلصالحات احلوكمة االستعراضحتديث عن 
 

أشار اجمللس إىل أّن الرئيس املستقل للمجلس كان قد دعا إىل عقد اجتماعني غري رمسيني لرؤساء اجملموعات  -23

ملناقشة االستعراض املستقل. وأشار اجمللس كذلك إىل عرض  2112اإلقليمية ونوابهم يف شهري فرباير/شباط ومايو/أيار 

 على األعضاء يف مايو/أيار تتضّمن تفاصيل عن املنهجية املّتبعة. مناقشة وثيقة 

 

اجمللس على التقرير املرحلي الذي أعّده الفريق املعين باالستعراض املستقل والذي يستعرض األنشطة  وأثنى -22

سينظر لرئيسية اليت املنفذة مبا فيها املشاركة يف املؤمترات اإلقليمية ويف دورات جلان اجمللس، فضاًل عن املواضيع ا

 االستعراض. املعين بفريق فيها ال

 

اجمللس على الفرصة املتاحة خالل الدورة للتفاعل بصورة غري رمسية مع الفريق املعين باالستعراض  وأثنى -22

املستقل من أجل مناقشة جمموعة من املسائل مبا فيها أساليب عمل املؤمترات اإلقليمية والعالقة بني األجهزة الرئاسية 

 للمنظمة ودور املؤمتر.

 

 عقد اجتماع غري رمسي ثالث لرؤساء اجملموعات اإلقليمية ونوابهم أنه سيتم وأشار اجمللس إىل  -22

 وتطّلع ،اليت توصل إليها االستعراض املستقلاألولية من أجل مناقشة النتائج واالستنتاجات  2112سبتمرب/أيلول  1يف 

 .2112إىل تلقي مشروع التقرير يف دورته اخلمسني بعد املائة اليت سُتعقد يف ديسمرب/كانون األول 

 

 11مواعيد تقديم الرتشيحات ملنصب املدير العام

 

موعدًا  2112يناير/كانون الثاني  31إىل  2112نوفمرب/تشرين الثاني  1حدد اجمللس الفرتة املمتدة من  -27

 تقدم فيها الدول األعضاء الرتشيحات ملنصب املدير العام. باعتبارها الفرتة اليت

 

 12الدولي الثاني املعين بالتغذيةتقرير مرحلي عن التحضري للمؤمتر 

 

اجمللس بالتقدم احملرز نتيجة التعاون بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية يف التحضري للمؤمتر الدولي  رحب -28

الثاني املعين بالتغذية، من خالل جمموعة العمل املشرتكة التابعة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )جمموعة العمل 
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 أعرباملشرتكة( وكذلك األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )األمانة املشرتكة(. وبشكل خاص، 

 :تقديرهاجمللس عن 
 

إعالن مشروع للجهود املبذولة من قبل جمموعة العمل املشرتكة من أجل بلوغ توافق يف اآلراء بشأن  )أ(

أن يكون ذلك يف أواخر ستحسن إىل إجنازه يف الوقت املناسب، وي وتطلعروما بشأن التغذية 

 ؛وموجزةيف شكل وثيقة قصرية  2112يونيو/حزيران 

للدعم املقدم من قبل املدير العام واألمانة املشرتكة إىل جمموعة العمل املشرتكة والرتتيبات اليت و )ب(

 اختذت ألغراض املؤمتر؛

شروع إعالن روما بشأن التغذية من خالل املشاورتني اإللكرتونيتني مباملتعلقة مة القّي ولإلسهامات )ج(

العامتني اللتني ضمتا جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة واملنظمات 

على عقد  وحثالدولية األخرى واملؤسسات األكادميية ومنظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، 

 مشاورة إلكرتونية مشابهة حول مشروع إطار العمل.

 

وأحال اجمللس إىل األمانة عددا من الشواغل املتصلة بالعملية ووثائق النتائج وجوانب أخرى من التحضري  -21

 للمؤمتر.

 

ليكون مبثابة  2112اجمللس األمانة املشرتكة للمؤمتر على إعداد مشروع إطار العمل حبلول يوليو/متوز  شجعو -31

. ونتيجة 2112يف سبتمرب/أيلول الحقا نظر فيه جمموعة العمل املشرتكة نفيذ إعالن روما بشأن التغذية، لتلت فيندليل 

 .2112لذلك، أشار اجمللس إىل توقع إجناز وثيقيت نتائج املؤمتر حبلول نهاية سبتمرب/أيلول 

 

للرئيسني املشاركني  وأعرب عن تقديرهموعة العمل املشرتكة اجمللس باحلوار املثمر يف ما بني أعضاء جم وأشاد -31

 ونائبيهما على ما حتلوا به من قيادة يف توجيه املداوالت لكي تتكلل أعمال املؤمتر بالنجاح.

 

اجمللس إىل عقد اجتماع جلماعة عمل مفتوحة العضوية مينح حق الكالم ألعضاء الفاو ومنظمة الصحة  عتطّلو -32

 العاملية للنظر يف مشروع إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل.

 

لي إىل املبادرات الرامية إىل إشراك اجلهات الفاعلة من غري الدول يف املؤمتر الدو مع التقديروِأشار اجمللس  -33

الفاو على ضمان إيالء االهتمام الالزم إلسهاماتها يف عملية إمتام إعالن  وشجع ا،الثاني املعين بالتغذية والتشاور معه

 روما بشأن التغذية وإطار العمل.
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 13(0262تقييم السنة الدولية للكينوا )

 

 اجمللس: إّن -32
 

 ؛2113واألنشطة املنفذة خالل عام  أخذ علما بالتقرير عن تقييم السنة الدولية للكينوا )أ(

الوعي واملعرفة العلمية بالكينوا وكذلك زيادة اإلنتاج  االرتقاء مبستوىبإجنازات السنة الدولية يف  رحبو )ب(

 واالستهالك ال سيما يف البلدان املتضررة من انعدام األمن الغذائي؛

األعضاء إىل مواصلة دعم األنشطة اليت تقوم بتنسيقها الفاو وذلك  2112بأن يدعو املؤمتر يف عام  أوصىو )ج( 

 بهدف تشجيع نظم األغذية القائمة على الكينوا ال سيما يف البلدان اليت تعاني اجلوع وسوء التغذية؛

او، الف اليت تتكبدهابأن تتضمن التقارير عن السنة الدولية يف املستقبل معلومات عن التكاليف  أوصىو )د(

 يف ذلك وقت عمل املوظفني. مبا

 

 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس 

 14يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة

 

 أخذ اجمللس علمًا حبالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة  -32

 اليت مل ُتستكمل بعد،  بصورة فعالة وعلى وجه السرعة. ،القراراتتنفيذ  ( وطلب2113ديسمرب/كانون األول  2-2)

 

 026315-0264برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

 

بهذا  امللحق جيمالوارد يف  2117-2112برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة ووافق على استعرض اجمللس  -32

  .التقرير

 

  

                                                 
 CL 149/PV/6و CL 149/PV/4و CL 149/10الوثائق   13

 CL 149/PV/6 و CL 149/PV/5و CL 149/LIM/3الوثائق   14

 CL 149/PV/6 و CL 149/PV/4و CL 149/7الوثائق   15
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 املسائل األخرى
 

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

 026516-0264واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 

 

 اجمللس: نإ -37
 

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة أخذ علمًا ب )أ(

 بهذا التقرير؛ دالاملرفق ، على حنو ما يرد يف 2112-2112لفرتة ل

 ؛2112ديسمرب/كانون األول  2إىل  1مواعيد اجتماعات الدورة اخلمسني بعد املائة من  وأقّر )ب(

 .2112أكتوبر/تشرين األول  2املزيد من املعلومات عن االجتماع الوزاري املنعقد يف  وطلب )ج(

 

 17التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة

 

 للعروض اليت قدمت بشأن املواضيع التالية: تقديرهاجمللس عن  أعرب -38
 

 ؛التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما: املشروع املشرتك اخلاص بالفاقد من األغذية )أ(

 ؛النظام اإليكولوجي املنرب احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدماتو )ب(

 سبتمرب/أيلول 23األمني العام لألمم املتحدة )نيويورك، الذي دعا إليه املناخ ب املعينمؤمتر القمة و )ج(

 (؛2112

 (؛احمليطات املشرتكة )الربنامج اخلاص باملناطق الواقعة خارج الوالية الوطنيةو )د(

 ؛لنمو األزرقألمن الغذائي وال ااحمليطات حتقيق يف جمالللعمل  القمة العامليمؤمتر و )ه(

 ؛استعراض الرتتيب الدولي املتعلق بالغاباتو )و(

 ؛املؤمتر العاملي الرابع عشر للغاباتو )ز(

 .2112السنة الدولية للزراعة األسرّية و )ح(

 

                                                 
 CL 149/PV/6 و CL 149/PV/4و CL 149/LIM/1الوثائق   16

 CL 149/PV/6 و CL 149/INF/4 الوثائق  17
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الطوارئ يف مجهورية أفريقيا للعروض اليت قدمتها األمانة بشأن حاالت  تقديرهاجمللس عن  أعربكما  -31

اليت جيري اختاذها واخلطوات  "النينو"ظاهرة  إضافة إىل آخر املعلومات عن الوسطى والفلبني وجنوب السودان، 

 .ليمنبالنسبة إىل اوضع برنامج ل

 

 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس

 18(0264)ديسمرب/كانون األول 

 

 (.2112اجمللس جدول األعمال املؤقت لدورته اخلمسني بعد املائة )ديسمرب/كانون األول  أقّر -21

 

 19أساليب عمل اجمللس

 

على إجراء املزيد من  عوشّجاجمللس باملبادرات اليت اختذتها األمانة لتحسني أساليب عمل اجمللس،  رّحب -21

 التحسينات.

 

 20تعيني مناوبني عن رئيس جلنة الطعون

 

 Lubomir Ivanovوالسيد )اجلمهورية الدومينيكية(  Mario Arvelo Caamaño السيداجمللس  نعّي -22

 .فورعلى ال هاذانفيبدأ ثالث سنوات  تهامدوالية لطعون، ئيس جلنة اللرأول وثان على التوالي كمناوب )بلغاريا(، 

 

 21املوظفني يف منظمة األغذية والزراعةهيئات  يممثلبيان 

 

احتاد موظفي  عن Susan Murrayوالسيدة الفاو رابطة املوظفني الفنيني يف  عن Rainer Krellد السيأدىل  -23

 ملوظفي املنظمة. اهليئات املمثلةبيان نيابة عن باخلدمات العامة 

 

 

                                                 
 CL 149/PV/6 و CL 149/PV/5و CL 149/INF/2الوثائق   18

 CL 149/PV/6 و CL 149/PV/4و CL 149/INF/5الوثائق   19

 CL 149/PV/6 و CL 149/PV/5و CL 149/LIM/5 الوثائق  20

 CL 149/PV/6 و CL 149/PV/5يقتان الوث  21
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 املرفق ألف

 واألربعني بعد املائة للمجلس التاسعةجدول أعمال الدورة 

 

 إجراءات الدورة

 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 واألعضاء فيهاانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة  -2

 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 

 2113-2112تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -3

 املؤمترات اإلقليمية -2

 (2112فرباير/شباط  28-22تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى )روما، إيطاليا،  2-1

 12-11تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني آلسيا واحمليط اهلادئ )أوالن باتور، منغوليا،  2-2

 (2112مارس/آذار 

مارس/آذار  28-22 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألفريقيا )تونس، اجلمهورية التونسية، 2-3

2112) 

 (2112أبريل/نيسان  2-1رومانيا، تقرير املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا )بوخارست،  2-2

 1-2 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثالث والثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سنتياغو، شيلي، 2-2

 (2112مايو/أيار 

-12مساهمات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية،  2-2

 (2112أبريل/نيسان  12

 

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة واخلمسني بعد  -2

 (2112مايو/أيار  28نة املالية )املائة للج

 (2112مايو/أيار  31-22لربنامج )تقرير الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة ا -2

( والثالثة واخلمسني بعد املائة 2112يناير/كانون الثاني  22-21تقارير الدورات الثانية واخلمسني بعد املائة ) -7

 ( للجنة املالية2112يار مايو/أ 31-22( والرابعة واخلمسني بعد املائة )2112مايو/أيار  12-12)



CL 149/REP A2 

 

 املسائل الدستورية والقانونية

 

 (2112مارس/آذار  11-17تقريـر الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) -8

 

 املسائل املتعلقة باحلوكمة

 

 الرتتيبات اخلاصة باالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة:  -11

 الرتشيحات ملنصب املدير العاممواعيد تقديم  -11

 تقرير مرحلي عن التحضري للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية -12

 (CL 149/10(: للمناقشة و/أو الختاذ قرار )الوثيقة 2113تقييم السنة الدولية للكينوا ) -13

 ائةه الثامنة واألربعني بعد املحالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورت -12

 2117-2112تعدد السنوات للفرتة برنامج عمل اجمللس امل -12

 

 املسائل األخرى

 

ة اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرت -12

2112-2112 

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة: لإلحاطة  -17

 (2112مجلس )ديسمرب/كانون األول جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني بعد املائة لل -18

 أساليب عمل اجمللس: لإلحاطة -11

 أية مسائل أخرى  -21

 تعيني مناوبني عن رئيس جلنة الطعون 21-1

 بيان ممثلي هيئات املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة 21-2



B1 CL 149/REP 

 

 

 املرفق باء

 قائمة بالوثائق

 

CL 149/1 Rev.1  األعمال املؤقتجدول 

CL 149/2 Rev.1  تقريـر الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (2112مارس/آذار  17-11)

CL 149/3  تقرير الدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للجنة املالية 

 (2112يناير/كانون الثاني  21-22)

CL 149/4 (2112مايو/أيار  31-22 بعد املائة للجنة املالية )تقرير الدورة الرابعة واخلمسني 

CL 149/5 ( 2112مايو/أيار  31-22تقرير الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج) 

CL 149/6  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة

 (2112مايو/أيار  28للجنة املالية )الرابعة واخلمسني بعد املائة 

CL 149/7  2117-2112برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

CL 149/8 مواعيد تقديم الرتشيحات ملنصب املدير العام 

CL 149/9 تقرير مرحلي عن التحضري للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

CL 149/10 تقييم السنة الدولية للكينوا 

CL 149/11 ( 2112مايو/أيار  12-12تقرير الدورة الثالثة واخلمسني للجنة املالية بعد املائة) 

  

 C 2015سلسلة الوثائق 

C 2015/8  2113-2112تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

Web Annex 4   على الويب: النتائج املالية والرباجمية 2امللحق 

Web Annex 5   على الويب: الدورات غري املقررة والدورات امللغاة 2امللحق 

C 2015/14  تقرير املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألفريقيا 

 (2112مارس/آذار  28-22 )تونس، اجلمهورية التونسية،

C 2015/15  تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني آلسيا واحمليط اهلادئ 

 (2112مارس/آذار  12-11 )أوالن باتور، منغوليا،

C 2015/16  تقرير املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا 

 (2112أبريل/نيسان  2-1)بوخارست، رومانيا، 
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C 2015/16 Corr.1  تقرير املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا 

 (2112أبريل/نيسان  2-1)بوخارست، رومانيا، 

C 2015/17  تقرير املؤمتر اإلقليمي الثالث والثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 (2112مايو/أيار  1-2)سنتياغو، شيلي، 

C 2015/18  تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى 

 (2112فرباير/شباط  28-22 )روما، إيطاليا،

C 2015/LIM/1  إسهام املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي الثالث ألمريكا الشمالية 

 (2112أبريل/نيسان  12-12)واشنطن، العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، 

  

 CL 149 INFسلسلة الوثائق 

CL 149/INF/1 Rev.2 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 149/INF/2  (2112جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس )ديسمرب/كانون األول 

CL 149/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

CL 149/INF/4 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة 

CL 149/INF/5 رة عن أساليب عمل اجمللسمذك 

CL 149/INF/6  استعراض عروض اخلرباء االستشاريني األفراد يف منظومة األمم املتحدة

(JIU/REP/2012/5) 

CL 149/INF/7 اللجوء إىل دفع املبلغ اإلمجالي املقطوع بداًل من االستحقاقات (JIU/REP/2012/5) 

CL 149/INF/8 قائمة بالوثائق 

CL 149/INF/9 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

  

 CL 149 LIMسلسلة الوثائق 

CL 149/LIM/1  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات

 2112-2112الرئيسية األخرى يف الفرتة 

CL 149/LIM/2  2112يونيو/حزيران  1حالة االشرتاكات املقررة واملتأخرات حتى 

CL 149/LIM/3 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة 

CL 149/LIM/4 اختصاصات االستعراض املستقّل إلصالحات احلوكمة 

CL 149/LIM/5 عونتعيني الرؤساء املناوبني للجنة الط 

CL 149/LIM/6  إعالمية عن سلسلة نتائج الفاو واملساءلة بشأن اإلجنازمذكرة 
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 وثائق أخرى

 قائمة باملندوبني واملراقبني 

 عرض ألساليب عمل جملس منظمة األغذية والزراعة 
  

 CL 149 REPسلسلة وثائق 

  CL 149/REP/1من 
 CL 149/REP/20.2 إىل

 العامةمشاريع تقارير اجللسة 

  

 CL 149 PVسلسلة وثائق 

 CL 149/PV/1من 
 CL 149/PV/6إىل 

 احملاضر احلرفية للجلسة العامة

  

 CL 149 ODسلسلة وثائق 

 CL 149/OD/1من 
 CL 149/OD/5إىل 

 برامج عمل اليوم
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 جيماملرفق 

 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات

 0263-0264نسخة منقحة تغطي الفرتة 

 
 

 اهلدف العام للمجلس -أواًل

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

دور حيوي يف باجمللس وم وبراجمها وميزانيتها، وأيضًا بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية. كما يق

باالستناد إىل النصوص  قرارات احلوكمة العامةوميارس وظيفيت رصد ومراقبة تها، وميزانياملنظمة تطوير برنامج عمل 

اختاذ القرارات دور رئيسي يف ويقوم اجمللس باخلصوص ب. 8/2111 للمنظمة، مبا يف ذلك قرار املؤمتر رقم األساسية

ينتخب اجمللس أيضا أعضاء جلنة الربنامج وجلنة و بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل وامليزانية.وإسداء املشورة 

نتني وستة أعضاء للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي سنويا املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية كل س

. وهو يعمل بفعالّية وكفاءة وباالستناد إىل النتائج، عاقدًا يف العاملويوفر تقييمات واضحة عن حالة األغذية والزراعة 

 مل اجمللس.أساليب عدوراته مبا يتماشى مع خطة العمل املتجددة املبّينة يف املرفق ومع املذكرة عن 

 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.

  توصية صرحية من قبل اجمللس تتعلق مبستوى  لديهعند دراسة املؤمتر ميزانية املنظمة واعتمادها، تكون

 امليزانية.

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

 .يوافق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت الذي أوصاه به اجمللس 

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

 لربنامج وعن اجتماعاتهما املشرتكة بشأن اإلطار استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن جلنيت املالية وا

 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.

 وتقييم التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليمية واملسائل  استعراض

 املتعلقة بامليزانية.

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

 .املقررات بشأن أّي تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية 

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

 .رفع توصية بشأن املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر 

 .رفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر 

 :أساليب العمل

 ت جلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانا

 الفنية، بتيسريات من الرئيس املستقّل للمجلس.

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

 الرئيس املستقّل للمجلس.

 مجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل لل 

 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.

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

 ستعراض املقررات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها.ا 

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

 1زيادة 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 والزراعة.وال استعراض املستجدات يف منتديات أخرى تهّم 

  لتقييمها من قبل الدورة التاسعة  2112إجراء استعراض مستقل لنتائج إصالحات احلوكمة يف عام

 .2112حزيران  والثالثني للمؤمتر يف شهر يونيو/

 :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.

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

 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

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

 قبل اجمللس.

 :املؤشرات والغايات

 .عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوني واملالي واإلداري 

 .تقييم شفاف ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضاًل عن اإلشراف الرقابي واألخالقي 

 واعيد احملددة هلا.إجراء االنتخابات املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف امل 

 .تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبقًا للقواعد واملعايري املطبقة حاليًا 

                                                 
 .C 2011/28الوثيقة   1
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  تطابق اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات

امليزانية والرصد الرئيسية األخرى مع اجلدول املقرر لالجتماعات، من أجل تطبيق نظام إعداد الربامج و

 املستند إىل النتائج.

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

 :األنشطة

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

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

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

 حد سواء.

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

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

 املعلومات واالتصاالت.

 تقرير تنفيذ و استعراض وتقييم توصيات جلنيت الربنامج واملالية بشأن عمليات التقييم االسرتاتيجي

 *الربامج.

  الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية.استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون 

 لس اجملإلدارة ولتقرير  -( 2112لوظيفة التقييم كل ست سنوات )االستعراض األول يف عام  تقييم مستقّل

 .مع توصيات جلنة الربنامج

 :أساليب العمل

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

 والقانونية.

 .إجراء دراسة معّمقة إلحدى املسائل الرئيسية اليت يتارها اجمللس مرة كل سنتني 

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

 رصد أداء اإلدارة -دال

 ة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس.: خضوع الغايات احملددة ألداء اإلدارالنتيجة

 :املؤشرات والغايات

 .متاشي أداء اإلدارة مع الغايات احملددة على مستوى األداء 

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

 :األنشطة

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

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

 واجتماعاتهما املشرتكة.

 التنظيمية. استعراض مساهمة املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج 

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

 املخرجات والتأثريات املقررة بالفعل.

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

 :أساليب العمل

  الزراعة.األغذية وإجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة 

 .عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء 

 ختطيط العمل وأساليب العمل - هاء

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

 :املؤشرات والغايات

 .الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس 

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

 بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.

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

 .إتاحة وثائق اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة 

 :املخرجات

 .خطة عمل متعددة السنوات للمجلس 

 .نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس 

 .إحاطة سنوية ألعضاء اجمللس اجلدد 

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

  خطة عمل متعددة السنوات للمجلس تتضّمن مؤشرات لألداء.إعداد 

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

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

 .استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس 

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

 إجراءات عمل اجمللس وتطبيق خطة عمله املتعددة السنوات.

 :أساليب العمل

 .إجراء مداوالت منّظمة ومرّكزة خالل دورات اجمللس 

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

 للمجلس يف إغالق وتلخيص كل بند.

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

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

 املتعددة السنوات ومتابعتها.

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

 املستقّل للمجلس.

 .إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة 
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 إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تستكمل بعد –واو

( أن يتضمن برنامج العمل املتعدد 2112 الرابعة واألربعني بعد املائة )يونيو/ حزيرانطلب اجمللس يف دورته  

 السنوات إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تستكمل بعد: 

  االنتهاءتاريخ  رقم إجراء خطة العمل الفورية ووصفه

    إّن اجمللس  

توصية واضحة إىل املؤمتر بشأن  اجمللسسوف يقدم  2-18

القرار اخلاص بالربنامج وامليزانية مبا يف ذلك مستوى 

 .امليزانية

 .معّلق األعضاء الطالع

    إجراءات أخرى لتحسني فعالية حوكمة املنظمة  

سيقوم اجمللس بتقدير األعمال املتعلقة بإصالح  2-72

ووظيفتها احلوكمة، مبا يف ذلك دور املؤمترات اإلقليمية 

 .باستعراض مستقل كمساهمة منه يف هذه العملية

يونيو/ حزيران 

2112  

 – CL 149/LIM/4 ُأنظر الوثيقة

االستعراض املستقل إلصالحات اختصاصات 

 احلوكمة

    تعيني املدير العام ومدة واليته  

2-

111 

ينظر مؤمتر املنظمة يف املؤهالت املطلوب  )ج(

العام ُبغية املوافقة عليها،  توافرها لشغل منصب املدير

وهي مؤهالت تعدها جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم 

 .2111عام  اخلارجي املستقل يف

 .معّلق األعضاء الطالع

    املتابعة من قبل األجهزة الرئاسية  

يف حجم عضوية  هأي تغيريات مستصوب ... 2-2

اجمللس والتمثيل اإلقليمي فيها واقرتاح أي تغيريات 

الزمة يف النصوص األساسية، يف ضوء مشورة جلنة 

الشؤون الدستورية والقانونية، على املؤمتر العام يف 

 .2111دورته املزمع عقدها يف عام 

 .معّلق األعضاء الطالع
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 دورات اجمللس وخطة عمله -زاي

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

 دورتان يف السنة األوىل من الفرتة املالية؛ )أ(

يومًا على األقل من الدورات العاديـة للمـؤمتر، والـيت سـيقوم اجمللـس خالهلـا        21دورة واحدة قبل  )ب(

سـنوات(، واخلطـة    2طـار االسـرتاتيجي )مـرة كـل     بشكل خاص برفع توصيات إىل املؤمتر بشـأن اإل 

 املتوسطة األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛

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

 رؤساء وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ 

 ودورة يف نهاية السنة الثانية من الفرتة املالية. )د(

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

طلب اجمللس ذلك، مبا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفع تقاريرها إليه، ومن هنا  كّلما

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

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

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

 اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته، مبا فيها البنود التالية:يتناول  -2

 املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشراف األخرى؛ -

 املوارد البشرية؛ -

 تعبئة املوارد، مبا يف ذلك املساهمات الطوعية؛ -

 مسائل الالمركزية؛ -

 مسائل التعاقد والشراء؛ -

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛املسائل املتصلة ب -

 عمليات التقييم االسرتاتيجي، واستجابات اإلدارة؛ -

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

 
 



C9  CL 149/REP  

 

 

 0264 ديسمرب/ كانون األولبعد املائة للمجلس،  مسونالدورة اخل

 وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةاملسائل املتعلقة بالربنامج 

 ( 2112نوفمرب/ تشرين الثاني تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية ) (1)

 (2112نوفمرب/ تشرين الثاني تقرير جلنة الربنامج ) (2)

 (2112نوفمرب/ تشرين الثاني تقرير جلنة املالية ) (3)

 الغذائي العاملياللجان الفنية وجلنة األمن 

 (2112أكتوبر/ تشرين األول  -)سبتمرب/ أيلول تقرير جلنة الزراعة  (2)

 (2112أكتوبر/ تشرين األول  -)سبتمرب/ أيلول تقرير جلنة مشكالت السلع  (2)

 ( 2112يونيو/ حزيران تقرير جلنة مصايد األمساك ) (2)

 (2112يونيو/ حزيران تقرير جلنة الغابات ) (7)

 (2112)أكتوبر/ تشرين األول تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (8)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (2112)أكتوبر/ تشرين األول تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية     (1)

 مسائل احلوكمة

 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة (11)

التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس الرتتيبات اخلاصة بالدورة  (11)

 بشأن موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر(

 2118-2112 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس  (13)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (12)

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

 2113التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 العاملية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة الثاني املعين بالتغذية الدولياملؤمتر  (12)

 يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعةالتطورات  (12)

 2112-2112 األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة الجتماعاتاجلدول الزمين  (17)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (18)

 أساليب عمل اجمللس (11)



CL 149/REP C10 

 

 

 0265مارس/ آذار اخلمسون بعد املائة للمجلس، احلادية والدورة 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

رفع توصية إىل  -( 2117-2112( وبرنامج العمل وامليزانية )2117-2112استعراض اخلطة املتوسطة األجل ) (1)

 املؤمتر بشأن مستوى امليزانية

 ( 2112مارس/ آذار املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )تقرير االجتماع  (2)

 (2112مارس/ آذار تقرير جلنة الربنامج ) (3)

 (2112مارس/ آذار تقرير جلنة املالية ) (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( 2112فرباير/ شباط تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ) (2)

 مسائل احلوكمة

 كلمة املرشحني ملنصب املدير العام (2)

 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة (7)

 رفع توصيات إىل املؤمتر –ترتيبات الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )مبا فيها اجلدول الزمين احملتمل(  (8)

2118-2112 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات (1)
 

 عن اجمللسحالة تنفيذ القرارات الصادرة  (11)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (11)

  2112-2112 األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة الجتماعاتاجلدول الزمين  (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)

 أساليب عمل اجمللس (12)
 

 0265 يونيو/ حزيرانالدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للمجلس، 

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة الربنامج (1)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (2)

 الدستورية والقانونيةانتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون  (3)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (2)

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (2)

  2112-2112 األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة الجتماعاتاجلدول الزمين  (2)

 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول  (7)
 

 



C11  CL 149/REP  

 

 

 0265 ديسمرب/ كانون األول - تشرين الثانينوفمرب/ الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة للمجلس، 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2117-2112املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)

 ( 2112)أكتوبر/ تشرين األول تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)

 ( 2112)أكتوبر/ تشرين األول تقرير جلنة الربنامج  (3)

 ( 2112)أكتوبر/ تشرين األول تقرير جلنة املالية  (2)

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 (2112تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )أكتوبر/تشرين األول  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (2112تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )سبتمرب/ أيلول  (2)

 مسائل احلوكمة

 برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:  (7)

  املاليةجلنة 

 جلنة الربنامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

 2111-2112برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (1)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (11)

 ؛لربنامج األغذية العامليانتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي  (1)

 2112التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (11)

 2117-2112 ة األخرى يف الفرتةجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسياجلدول الزمين ال (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)

 أساليب عمل اجمللس (12)

 

  



CL 149/REP C12 

 

 

0261حزيران  الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/
 

  املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2112 -2112تقرير تنفيذ الربامج  (1)

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير جلنة الربنامج )... (3)

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير جلنة املالية )... (2)

 املؤمترات اإلقليمية

 الحقا(( )حيدد 2112...تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا ) (2)

 ( )حيدد الحقا(2112...تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ) (2)

 ( )حيدد الحقا(2112...تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا ) (7)

 ( )حيدد الحقا(2112...تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ) (8)

 ( )حيدد الحقا(2112...دنى )تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األ (1)

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الشمالية ) (11)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )... (11)

 مسائل احلوكمة

 2111-2112برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة  (12)

 2117-2112 جتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةاجلدول الزمين ال (12)

 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول   (12)

 أساليب عمل اجمللس (17)

 

  



C13  CL 149/REP  

 

 

0261 ديسمرب/ كانون األول - الدورة اخلامسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 استعراض اإلطار االسرتاتيجي  (1)

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير جلنة املالية )...  (2(

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 الحقا(( )حيدد 2112...تقرير جلنة الزراعة ) (2)

 ( )حيدد الحقا(2112...تقرير جلنة مشكالت السلع ) (2)

 ( )حيدد الحقا(2112...تقرير جلنة مصايد األمساك ) (7)

 (املؤمتر العاملي للغابات)مبا يف ذلك البند الفرعي عن  ( )حيدد الحقا(2112...تقرير جلنة الغابات ) (8)

 )حيدد الحقا(( 2112...تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي ) (1)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( )حيدد الحقا(2112تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ).. (11)

 مسائل احلوكمة

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

 املؤمتر( للمناقشة العامة يف

 2121-2117برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (12)

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

 2112التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (12)

 2118-2112 جتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةاجلدول الزمين ال (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (17)

 أساليب عمل اجمللس (18)

 

  



CL 149/REP C14 

 

 

0263 أبريل/ نيسانواخلمسون بعد املائة للمجلس،  سادسةالدورة ال
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

رفع توصية إىل  -( 2111-2118العمل وامليزانية )( وبرنامج 2121-2118استعراض اخلطة املتوسطة األجل ) (1)

 املؤمتر بشأن مستوى امليزانية

 ( )حيدد الحقا(2117تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2117تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2117تقرير جلنة املالية )...  (2(

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( )حيدد الحقا(2117تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ).. (2)

 مسائل احلوكمة

توصية اجمللس بشأن  -( الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت (2)

 موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر(

 2121-2117برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (7)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (8)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (1)

 2118-2117 األخرى يف الفرتةجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية اجلدول الزمين ال (11)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (11)

 أساليب عمل اجمللس (12)

 

 0263 يونيو/ حزيرانواخلمسون بعد املائة للمجلس، سابعة الدورة ال

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة الربنامج (1)

 اإلثين عشر للجنة املاليةانتخاب الرئيس واألعضاء  (2)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (3)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (2)

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (2)

  2118-2117 ئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةاألجهزة الر الجتماعاتاجلدول الزمين  (2)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)

 



C15  CL 149/REP  

 

 

 0263 ديسمرب/ كانون األول -تشرين الثاني واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/منة الدورة الثا

 واإلدارية املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية

 2111-2118املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2117تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2117تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2117)...  تقرير جلنة املالية (2)

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 )حيدد الحقا( (2117 تشرين األولأكتوبر/ تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي ) (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2117تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (2)

 مسائل احلوكمة

 برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:  (7)

 جلنة املالية 

 جلنة الربنامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

 2121-2118برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (1)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (11)

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

 2112التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2) 

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (11)

 2111-2117 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةجتماعات ااجلدول الزمين ال (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)

 أساليب عمل اجمللس (12)
 

 

 





D1 CL 149/REP 

 

  

 املرفق دال

 اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعة

 0265-0264والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الفرتة 
 

 واو املرفق
 

 0264 0265 

يناير/كانون 

 الثاني

 23-11 لألغذية والزراعة هيئة املوارد الوراثية 12 00-06 الدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للجنة املالية

 برنامج األغذية العاملي فرباير/شباط
 جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 للشرق األدنى املؤمتر اإلقليمي 20

11-11  

17-21 

04-02 

 برنامج األغذية العاملي
جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية
 الدستورية والقانونية جلنة الشؤون 622

1-13 

12-21 

02-05 

 ئاملؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد 20 مارس/آذار

 والقانونيةة الدستوري جلنة الشؤون 12

 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 02

62-64  

63-61  

04-02 

 جلنة املالية 651

 جلنة الربنامج 663

 اجمللس  656

9-13 

9-13 

02-03 
 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 01 أبريل/نيسان

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 ألمريكا الشمالية اإلقليمي غري الرمسي املؤمتر 0

6-4 

7-11 

65-61 

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 
 الزراعية

21-22 

البحر  منطقةو املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 22 مايو/أيار

 الكارييب

 جلنة املالية 652

 جلنة املالية 654

 جلنة الربنامج 665

1-1 

 

60-64 

01-22 

01-22  

  21-22 برنامج األغذية العاملي 

 برنامج األغذية العاملي يونيو/حزيران
 مصايد األمساكجلنة  26

 اجمللس  641

 جلنة الغابات 00

3-2  

1-62  

61-02  

02-03  

 املؤمتر 21

 اجمللس  650
1-62 

65 

 62-64  الدستور الغذائي 23 يوليو/متوز

 )جنيف(

 )جنيف( 66-1  الدستور الغذائي 22

     أغسطس/آب

 الزراعية للتنمية الدولياجمللس التنفيذي للصندوق  سبتمرب/أيلول
 جلنة الزراعة 04

12-11 

01/1 – 2/62 

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 
 الزراعية

 الدستورية والقانونية شؤونجلنة ال 626

12-18 
 
02-22 

أكتوبر/تشرين 

 األول

 االجتماع الوزاري

 السلعجلنة مشكالت  32

 العاملي يالغذائ جلنة األمن 46

 ياألغذية العامل ميو

 ةوالقانوني الدستورية نالشؤو ةجلن 11

1  

3-1 

62-62  

 (س)اخلمي 61

02-00 

 األمن الغذائي العامليجلنة  40

 العاملي ةيوم األغذي

 املالية ةجلن 653

 الربنامج ةجلن 662

60-63  

 ( اجلمعة) 61

01 -22 

01-22 

نوفمرب/تشرين 

 الثاني

 يةجلنة املال 655

 جلنة الربنامج 661
 برنامج األغذية العاملي
 املعين بالتغذية املؤمتر الدولي الثاني

2-3 

2-3 

11-12 

61-06 

 برنامج األغذية العاملي
 اجمللس  153

1-13 

22/66-24/60 

ديسمرب/كانون 

 األول

 اجمللس 652
 الزراعية للتنمية اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي

6-5 

12-11 

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 
 الزراعية

7-11 

 2112 أبريل/نيسان 2 عيد الفصح: 2112 أبريل/نيسان 21 عيد الفصح:
 2112يوليو/متوز  12 –يونيو/حزيران  18 شهر رمضان: 2112 يوليو/متوز 27 –يونيو/حزيران  28 شهر رمضان:

 2112يوليو/متوز  17 عيد الفطر: 2112يوليو/متوز  28 عيد الفطر:
  2112أيلول /سبتمرب 23 عيد األضحى:  2112 أكتوبر/تشرين األول 2 عيد األضحى:





 

 

 الربنامج جلنة
 (4022 حزيران/يونيو - 4023 متوز/يوليو)

 

 األعضاء الرئيس
 

 Cecilia Nordinالسيدة 
   Van Gansberghe (السويد) 

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

 (Abreha G. Aseffa السيد)إثيوبيا  * (السيد حممد مالح)اجلزائر  
 (Vimlendra Sharan السيد) اهلند (Gustavo Oscar Infante السيد) األرجنتني 
 *(Fiona Duncan ةالسيد)نيوزيلندا  (Natalie Feistritzer النمسا )السيدة 
 (Christina Emma Grieder ةسويسرا )السيد *(Eric Robinson السيد) كندا 

 (األكوعخالد عبد الرمحن  )السيد اليمن (Xia Jingyuan )السيد الصني 

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

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

 املالية جلنة

 (4022 حزيران/نيويو - 4023 متوز/يوليو)
 

 األعضاء الرئيس
 
 Emma María José Rodríguez ة)السيد املكسيك *(Matthew Worrell)السيد أسرتاليا  )الكامريون( Médi Moungui السيد

Sifuentes) 
 *(لقجعفوزي املغرب ) *(Olyntho Vieiraالربازيل )السيد  
 *(Khalid Mehboob)السيد  باكستان (جمدي أنور حسنني حسن )السيد مصر 

 (Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي ) *(Georg Friedel Cramer)السيد  أملانيا 
 *(عبلة مالك عثمان ةالسودان )السيد (Abdoulaye Traore)السيد  غينيا 
 *(Natalie Brown)السيدة  الواليات املتحدة األمريكية (Hideya Yamadaاليابان )السيد  

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

 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 (4022 حزيران/نيويو - 4023 متوز/يوليو)

 
 األعضاء الرئيس

ــيد  Mónica Martínez Menduiño ةالس
 (إكوادور)

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

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

 4022 العاملي األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس
 

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتخبهم أعضاء املنظمة جملس انتخبهم أعضاء العضوية مدة انتهاء
 
 الصني )باء( 1)دال(بلجيكا  2112 األول كانون/ ديسمرب 31

 )هاء( اجلمهورية التشيكية )جيم( الربازيل 
 غواتيماال )جيم( 2)ألف( غانا 
 )دال( اليابان سلوفاكيا )هاء( 
 اململكة املتحدة )دال( 1)دال( السويد 
 زامبيا )ألف( )ألف( تونس 

 
 اهلند )باء(  )باء(أفغانستان  2112 األول كانون/ ديسمرب 31

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

 
 ( ألف) بوروندي (دال) كندا 2112 األول كانون/ ديسمرب 31

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

 
وحّلت حملهما كّل من أسرتاليا ولكسمربغ للفرتة املتبقية  2113ديسمرب/كانون األول  31هما يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف يختّلت بلجيكا والسويد عن مقعد  (1)

 من الوالية. 
 (،2121-2118(، والقائمة ألف )2117-2112(، والقائمة باء )2112-2112تشغل القوائم ألف وباء وجيم هذا املقعد بالتعاقب على النحو التالي: القائمة ألف )( 2)

 (.2123-2121والقائمة جيم )

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


 

 

 
 أعضاء املنظمة

 عضوا 614
 عضو منتسب 0
 منظمة عضو 6

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وباربودا

 أندورا
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي

 أوزباكستان
 أوغندا

 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروني دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا
 فاسوبوركينا 
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو

 توفالو
 توكالو )عضو منتسب(

 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما

 جزر القمر
 جزر سليمان

 منتسب( جزر فرويه )عضو
 جزر كوك

 جزر مارشال
 اجلماعة األوروبية )منظمة عضو(

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية التشيكية

 اجلمهورية الدومينيكية
 اجلمهورية العربية السورية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 الدميقراطية الشعبيةمجهورية كوريا 

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبوتي
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 رواندا

 رومانيا
 زامبيا

 زميبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 سان فنسنت وغرينادين

 كيتس ونيفيسسان 
 سان مارينو

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان
 غابون
 غامبيا

 غانا
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 غينيا بيساو

 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 فنزويال )مجهورية البوليفارية(

 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص

 قطر
 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت

 كرييباتي
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا

 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالديف

 مالطة
 مالي

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق

 موناكو
 ميامنار

 ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
اليمن




