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A 

 اجمللس

 بعد املائة اخلمسونو الرابعةالدورة 

 2016 حزيران/يونيو 3 – مايو/أيار 30روما، 

 2019-2016برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

 

 موجز
 

8/2009مع اجلزء دال من اجمللد الثاني من النصوص األساسية )القرار  شيًاامت 
(، يتوىل اجمللس إعداد برنامج عمل 1

من  2013-2010أول برنامج عمل متعدد السنوات للفرتة ووفقا لذلك، أعد  متعدد السنوات يغطي فرتة أربع سنوات على األقل.

اجمللس رمسيا يف دورته . وقد اعتمد األعضاء وأشرف عليها الرئيس املستقل للمجلس معاجتماعات غري رمسية عقد  خالل

هذا وأقّر برنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص به  2(2010كانون األول  ديسمرب/ -تشرين الثاني  األربعني بعد املائة )نوفمرب/

 املؤمتر  وقرر(. 2011متوز  يوليو/ -حزيران  لثالثني )يونيو/من قبل مؤمتر املنظمة يف دورته السابعة وايف وقت الحق الربنامج 

ومنذ ذلك احلني، خضع  .ملا له من أهمية كأداة للتخطيط جدول أعمال اجمللس من بنودبندًا دائمًا هذا الربنامج أن يصبح 

للرئيس املستقل للمجلس مع  برنامج العمل املتعدد السنوات لتعديالت ومت توسيع نطاقه يف االجتماعات غري الرمسية العادية

 رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونواب الرئيس ويف إطار البند الدائم املذكور سابقًا.

 اجمللسجانب من  ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
 

 املمتد على أربع سنوات. ربنامج العمل املتعدد السنوات الطابع املتجدد لأخذ العلم ب إّن اجمللس مدعّو إىل 
 

 املسائل اليت ينبغي متابعتها يف املستقبل؛ (1) يف مناقشة: األعضاءوكما درجت عليه العادة يف ما مضى، قد يرغب  

يف االجتماعات غري الرمسية العادية املذكورة أعاله مع رؤساء  ًا أكثرزًا وحمدّدالقسم اخلاص عن النتائج" مرّك"سبل جعل  (2)

واخلمسني بعد املائة جمللس املنظمة  اخلامسةبغية التوصل إىل اقرتاحات حمددة يف الدورة اجملموعات اإلقليمية ونوابهم، وذلك 

 (. 2016ديسمرب/كانون األول )

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Wilfred Ngirwaالسيد 

 سالرئيس املستقّل للمجل

 57045 06570 39+اهلاتف: 
                                                           

 .( املتعلق بتنفيذ خطة العمل الفورية بالنسبة إىل اجمللس8/2009اجلزء دال من اجمللد الثاني من النصوص األساسية )القرار   1
 .CL 140/REP الوثيقةمن  73 الفقرة  2
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 2019-2016نسخة منقحة تغطي الفرتة  عمل اجمللس املتعدد السنوات برنامج

 

 اهلدف العام للمجلس   -أواًل

 

 وأولوياتها املنظمة اسرتاتيجيات بشأن املؤمتر إىل املناسب الوقت ويف ومتزنة دقيقة توجيهات اجمللس يعطي -1

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

 عملال برنامجو األجل املتوسطة واخلطة االسرتاتيجي اإلطار إلعداد حيوي بدور اجمللس يقوم ،8/2009 رقم املؤمتر

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

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

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

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

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

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

 

برنامج شأن ( ب2015 /حزيران)يونيوته التاسعة والثالثني دوراملؤمتر يف  أقرهاويوجه االنتباه إىل التوصية اليت  -2

 ملتعدد السنوات:اعمل ال
 

عندما تنشأ عن األجهزة  قسم عن "املسائل املعّلقة واالسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها مع الوقت"ميكن إضافة 

له من  التابعة لجانالوللمجلس ملتعدد السنوات اعمل البرنامج  نسقالرئاسية املعنية، إال أنه ينبغي حتسني 

 . 3حتديداأكثر تركيزا والقسم املتعلق بالنتائج عل خالل ج

 

املتعدد اجمللس امج عمل حتسينات على برنإدخال  ما يقرتحونتوصية عندمراعاة هذه الاألعضاء يف يرغب  وقد -3

 السنوات.

 

 النتائج   -ثانيًا
 

 االسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية -ألف

 

اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها وبراجمها وميزانيتها،  قراراتال تتواءم: النتيجة -4

 وتتبع توجيهات اجمللس بهذا الصدد مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمةباإلضافة إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل، 

 برنامج والعمل وامليزانية اخلاص بها.كما ترد يف 
 

                                                           

 . C 2015/26 Rev.1ة الوثيق  3
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 والغايات:املؤشرات  -5
 

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

 .وامليزانيةوبرنامج العمل 

توصية صرحية من اجمللس تتعلق  لديه، تكون املوافقة عليهايزانية املنظمة وملاملؤمتر  استعراضعند  )ب(

 .4االسرتاتيجيات واألولويات وبرامج العمل مع امليزانية املقرتحة للمنظمةباملواءمة بني 

 اجمللس حول مسائل األغذية والزراعة يف العامل على موافقة املؤمتر. توجيهاتحتظى  )ج(

 يوافق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت الذي أوصاه به اجمللس. )د(

 

أولويات األعضاء ملعاجلة مسائل توصيات إىل املؤمتر تعكس رفع و: إصدار مقررات واضحة ودقيقة املخرجات -6

اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل يف سياق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة كما ترد يف والزراعة األمن الغذائي 

 إىل املؤمتر. ويف التوصيات املرفوعة وامليزانية

 

 :األنشطة -7
 

 التوصيات  وتقييم استعراض سيما ال للمنظمة الرئاسية األجهزة عن الصادرة التوصيات وتقييم استعراض )أ(

 واخلطة االسرتاتيجي اإلطار بشأن املشرتكة اجتماعاتهما وعن والربنامج املالية جلنيت عن الصادرة

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

o  التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولويات الفنية واملسائلاستعراض وتقييم  

 املتعلقة بامليزانية.

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

 واملسائل املتعلقة بامليزانية.

 الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل حسب املقتضى. املسائل تقييم )ب(

 بشأن أّي تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية. القرارات )ج(

بالربنامج وامليزانية، مبا يشمل مضمون امليزانية  ةاخلاص اتاملؤمتر بشأن القرار إىلرفع توصيات  )د(

 ومستواها.

 املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر. بشأنرفع توصية  )هـ(

 األعمال املؤقت لدورة املؤمتر. جدول بشأنرفع توصية  )و(

 باعتبارها خطة عمل تنظيمية. األعضاءأولويات  منوضع سلسلة  )ز(

                                                           
 .الفورية خبصوص جملس املنظمةتنفيذ خطة العمل ، 8/2009الثاني، دال، القرار اجلزء ساسية، النصوص األ  4
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 :أساليب العمل -8

 
 واللجان اإلقليمية واملؤمترات واملالية الربنامج جلنيت وأمانات لرؤساء رمسية غري تنسيق اجتماعات عقد )أ(

 .للمجلس املستقّل الرئيس بإشراف الفنية،

الرئيس  بإشرافغري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة،  تشاوريةعقد اجتماعات  )ب(

 املستقّل للمجلس.

 والزراعة.وإدارة منظمة األغذية  بني الرئيس املستقل للمجلس منتظمةإجراء اتصاالت  )ج(

 

 رصد تنفيذ القرارات املتصلة باحلوكمة   -باء

 

إسداء املشورة للمؤمتر من خالل قرارات عن احلوكمة تدعم بصورة مباشرة األهداف االسرتاتيجية : النتيجة -9

 للمنظمة والعمل بانتظام على رصد تنفيذ تلك القرارات.

 

 :املؤشرات والغايات -10
 

 هلا، وإبراز ذلك املقررة املواعيد قرارات اجمللس واملؤمتر بشأن احلوكمة يف تنفيذ مبتابعة اجمللس قيام )أ(

 املؤمتر. تقريريف 

الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب  التدابريبشأن  التوصياتاستعراض  )ب(

 اجمللس قبل إحالتها إىل املؤمتر.

 

تنفيذ القرارات ورفع توصيات إىل املؤمتر تعكس تقييم اجمللس ل: إصدار قرارات واضحة ودقيقة املخرجات -11

 .املتعلقة باحلوكمة

 

 :األنشطة -12
 

 القرارات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها. استعراض )أ(

 التقارير املرحلية بهذا الشأن. العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم برامجاستعراض  )ب(

 عقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة.عن احلاجة إىل رفع توصيات واختاذ قرارات  )ج(

اختصاص  باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضمن نطاق اخلاصةاستعراض وتقييم القضايا  )د(

 منظمة األغذية والزراعة.

 والية منظمة األغذية والزراعة. ديات أخرى تهّممنت يفاستعراض املستجدات  )هـ(
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 :أساليب العمل -13
 

 .باحلوكمة املتعلقة القرارات تنفيذ عن تقارير خالل من املؤمتر إىل املعلومات إرجاع طريقة )أ(

غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج  تنسيقعقد اجتماعات  )ب(

 الرئيس املستقّل للمجلس. بإشرافواملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، 

الرئيس  إشراف رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بريعقد اجتماعات تشاورية غ )ج(

 املستقّل للمجلس.

 بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. منتظمةإجراء اتصاالت  )د(

 تلقي مشورة األجهزة الدستورية بواسطة اللجان الفنية. )هـ(

 

 ممارسة وظائف اإلشراف   -جيم

 

وإدارية تعمل بشكل سليم وخضوعها للرصد : وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية النتيجة -14

 املنتظم من قبل اجمللس.

 

 :املؤشرات والغايات -15
 

 .واإلداري واملالي القانوني إطارها حدود ضمن املنظمة عمل )أ(

 ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضاًل عن اإلشراف الرقابي واألخالقي. شفافتقييم إجراء  )ب(

 إجراء االنتخابات املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلا. )ج(

 حاليًا. املعمول بهاطبقًا للقواعد واملعايري  النظمتطبيق السياسات وتشغيل  )د(

الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات  اجلدولتطابق  )هـ(

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

 املستند إىل النتائج.

 

القانونية تكفل حسن سري األطر  ورفع توصيات إىل املؤمتر ةودقيق ةقرارات واضح: إصدار املخرجات -16

 .لمنظمةلواألخالقية واملالية واإلدارية 

  



CL 154/INF/5 6 

 

 :األنشطة -17
 

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

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

جلنة املالية خبصوص املبادئ األخالقية، واملراجعة الداخلية واخلارجية  توصياتاستعراض وتقييم  )ب(

 على حد سواء.

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

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

 املعلومات واالتصاالت.

تقرير تنفيذ و الربنامج واملالية بشأن عمليات التقييم االسرتاتيجي جلنيتاستعراض وتقييم توصيات  )د(

 الربامج.

 استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية. )هـ(

إلدارة لتقرير  -( 2016ست سنوات )االستعراض األول يف عام  كللوظيفة التقييم  تقّلتقييم مس )و(

 .مع توصيات جلنة الربنامجلس اجملو

 

 :أساليب العمل -18
 

من جلنيت املالية والربنامج ومن اجتماعاتهما املشرتكة، ومن جلنة الشؤون الدستورية  املشورةتلقي  )أ(

 والقانونية.

اليت خيتارها املتصلة باإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وإلحدى املسائل الرئيسية  معّمقةإجراء دراسة  )ب(

 اجمللس مرة كل سنتني.

 بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.  منتظمةإجراء اتصاالت  )ج(
 

 وتقييمه رصد أداء اإلدارة   -دال

 

 : خضوع الغايات احملددة ألداء اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس.النتيجة -19

 

 :املؤشرات والغايات -20
 

 مع الغايات احملددة على مستوى األداء. اإلدارةمتاشي أداء  )أ(

 إجراء التعديالت الالزمة يف أهداف األداء. )ب(
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 ورفع توصيات إىل املؤمتر. : اختاذ القرارات بشكل واضح ودقيقاملخرجات -21

 

 :األنشطة -22
 

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

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

 .املشرتكة واجتماعاتهما

 تقرير تنفيذ الربامج. )ب(

 استعراض مساهمة املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج التنظيمية. )ج(

إجراء تقييم شفاف ومهين ومستقّل ألداء املنظمة من حيث مساهمتها يف  علىالعمل بصورة دورية  )د(

 حتقيق املخرجات والتأثريات املقررة بالفعل.

 الربنامج واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانية. جلنيتدراسة توصيات  )هـ(

 توصيات جلنة الربنامج حول عمليات التقييم االسرتاتيجية ومتابعتها الالحقة. )و(

 

 :أساليب العمل -23
 

 والزراعة. اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة األغذية إجراء )أ(

 عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء. )ب(

 وسياسات اإلدارة. اسرتاتيجياتعروض تقّدمها األمانة إىل اجمللس عن  )ج(

 من قبل اجلهازين اللذين ميثالن موظفي املنظمة. رمسيةإحاطة غري  )د(

 

 ختطيط العمل وأساليب العمل   -هاء

 

: يّتسم عمل اجمللس بالكفاءة واالستباق واملشاركة طبقًا خلطط العمل املوضوعة وأساليب العمل النتيجة -24

 احملّسنة.

 

 :املؤشرات والغايات -25
 

 .اجمللس أعمال جداول يف الرتكيز )أ(

موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات، وتتاح لألعضاء  تقاريرإعداد  )ب(

 بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.
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 موّحدة لوثائق اجمللس يرد فيها اإلجراء املقرتح اختاذه داخل إطار. غالفإعداد صفحة  )ج(

 قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة. اجمللسإتاحة وثائق  )د(

 

 :ملخرجاتا -26
 

 .للمجلس السنوات متعددة عمل خطة )أ(

 نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس. )ب(

 اجمللس اجلدد. ألعضاءإحاطة سنوية  )ج(

 منظمة األغذية والزراعة" كما هو مطلوب. جمللسحتديث وثيقة "مقدمة  )د(

 

 :األنشطة -27
 

 .لألداء مؤشرات تتضّمن للمجلس السنوات متعددة عمل خطة إعداد )أ(

 مرحلي ُيعرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس. تقريرإعداد  )ب(

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

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس. استعراض )د(

ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخرى، بهدف إدخال حتسينات ممكنة على  دراسةإجراء  )هـ(

 إجراءات عمل اجمللس وتطبيق خطة عمله املتعددة السنوات.

 

 :أساليب العمل -28
 

 .اجمللس دورات خالل ومرّكزة منّظمة مداوالت إجراء )أ(

إىل االستنتاجات اليت يتوصل إليها الرئيس ترتيبات فّعالة لصياغة تقارير اجمللس اليت تستند اختاذ  )ب(

 املستقل للمجلس يف إغالق وتلخيص كل بند.

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

األمانة من أجل تنفيذ خطة العمل  حشدتهاواملالية اليت  البشريةعند االقتضاء، بتعزيز املوارد  ،القيام )د(

 املتعددة السنوات ومتابعتها.

الرئيس املستقّل  بإشرافلرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة،  رمسيةعقد اجتماعات غري  )هـ(

 للمجلس.

 الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. بنيإجراء اتصاالت منتظمة  )و(
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 دورات اجمللس وخطة عمله   -واو

 

 التالي: النحويعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة، وذلك على  -29
 

 األوىل من الفرتة املالية؛ السنةدورتان يف  )أ(

اليت يقوم اجمللس خالهلا بشكل  يومًا على األقل من الدورات العادية للمؤمتر 60قبل  واحدةدورة  )ب(

سنوات(، واخلطة املتوسطة  4خاص برفع توصيات إىل املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي )مرة كل 

 األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛

اليت يقوم اجمللس خالهلا بشكل خاص بانتخاب رؤساء  دورة واحدة فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر )ج(

 الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛  جلنةوأعضاء 

 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  -30

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 

 

 سابقة.يقوم اجمللس يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف دورته ال -31

 

 يف نهاية كل دورة من الدورات، يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية. -32

 

 يتناول اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته، مبا فيها البنود التالية: -33
 

 األخرى؛ اإلشراف ومسائل األخالقية واملبادئ املراجعة )أ(

 ؛البشريةاملوارد  )ب(

 تعبئة املوارد، مبا يف ذلك املساهمات الطوعية؛ )ج(

 ؛الالمركزيةمسائل  )د(

 ؛والشراءمسائل التعاقد  )هـ(

 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )و(

 اإلدارة؛ ردودعمليات التقييم االسرتاتيجي، و )ز(

  املستجدات يف منظومة األمم املتحدة ككّل بشأن مسائل اإلشراف اليت تؤثر على املنظمة.  )ح(
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2016 لديسمرب/ كانون األو - الدورة اخلامسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 استعراض اإلطار االسرتاتيجي  (1)

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

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

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

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 ( )حيدد الحقا(2016...جلنة الزراعة )تقرير  (5)

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

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

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

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

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

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

 مسائل احلوكمة

 عموضو ناملؤقت وتوصية اجمللس بشأ لالرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعما (11)

 للمناقشة العامة يف املؤمتر(

 2020-2017 للفرتة اتاملتعدد السنواجمللس برنامج عمل  (12)

 اجمللسالصادرة عن  تحالة تنفيذ القرارا (13)

 مسائل أخرى

 :يبرنامج األغذية العامل (14)

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

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

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم التطورات يف املنتديات  (15)

 2018-2016 واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة اجلدول الزمين ال (16)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (17)
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2017 أبريل/ نيسانواخلمسون بعد املائة للمجلس،  سادسةالدورة ال
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

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

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

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

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

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

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

 مسائل احلوكمة

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

 2020-2017 للفرتةاملتعدد السنوات اجمللس برنامج عمل  (7)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (8)

 مسائل أخرى

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم التطورات يف املنتديات  (9)

 2018-2017 جتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةاجلدول الزمين ال (10)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (11)
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 2017 متوز/ ليويوواخلمسون بعد املائة للمجلس،  السابعةالدورة 

 انتخاب اللجان

 عشر للجنة الربنامج االثينانتخاب الرئيس واألعضاء  (1)

 عشر للجنة املالية االثينانتخاب الرئيس واألعضاء  (2)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (3)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم التطورات يف املنتديات  (5)

  2018-2017 األخرى يف الفرتةجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية الاجلدول الزمين  (6)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)
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 2017 ديسمرب/ كانون األول -تشرين الثاني واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/منة الدورة الثا

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

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

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

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

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

 األمن الغذائي العاملي جلنة

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

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

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

 مسائل احلوكمة

 : برامج العمل املتعددة السنوات لكل من (7)

 جلنة املالية 

 جلنة الربنامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

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

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (10)

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

 2016عاملي عن أنشطته يف عام ال قراراتالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية ال (2)

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم التطورات يف املنتديات  (11)

 2019-2017 للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة جتماعات األجهزة الرئاسيةاجلدول الزمين ال (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)
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 2018 يوليو/ متوز -حزيران /يونيوواخلمسون بعد املائة للمجلس، التاسعة الدورة 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2017-2016للفرتة  تقرير تنفيذ الربامج (1)

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

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

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

  املؤمترات اإلقليمية

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

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

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

 ( )حيدد الحقا(2018...تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ) (8)

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

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

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

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

 مسائل احلوكمة

 2021-2018 للفرتةاملتعدد السنوات اجمللس برنامج عمل  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم التطورات يف املنتديات  (14)

 2019-2018 األخرى يف الفرتةجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية اجلدول الزمين ال (15)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (16)
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 2018 ديسمرب/ كانون األول -تشرين الثاني بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ الستونالدورة 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

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

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

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

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

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

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

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

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

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

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

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

 مسائل احلوكمة

توصية اجمللس وملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت  احلادية واألربعنيالرتتيبات اخلاصة بالدورة  (10)

 (بشأن موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر

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

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (12)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (13)

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

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

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم التطورات يف املنتديات  (14)

 2020-2018 جتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةاجلدول الزمين ال (15)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (16)
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 2019 أبريل/نيسان –مارس/آذار بعد املائة للمجلس،  احلادية والستونالدورة 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

  2021-2020العمل وامليزانية للفرتة  وبرنامج 2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقًا(2019تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2019)...  تقرير جلنة املالية (4)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (5)

 مسائل احلوكمة

 املدير العام بكلمات املرشحني ملنص (6)

التوصيات املرفوعة  –الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت(  (7)

 إىل املؤمتر

  2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)

 تنفيذ قرارات اجمللس  حالة (9)

 مسائل أخرى

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم التطورات يف املنتديات  (10)

 2020-2019جتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة اجلدول الزمين ال (11)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (12)
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 2019 يوليو/متوز –يونيو/حزيران بعد املائة للمجلس،  الثانية والستونالدورة 

 انتخاب اللجان

 عشر فيها  االثينانتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء  (1)

 عشر فيها  االثينانتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء  (2)

 رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها  انتخاب (3)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر  (4)

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم يف املنتديات التطورات  (5)

 2020-2019جتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة اجلدول الزمين ال (6)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)
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 2019 ديسمرب/كانون األول –نوفمرب/تشرين الثاني بعد املائة للمجلس،  الستونالثالثة والدورة 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 العمل وامليزانية  برنامجاملوافقة على التعديالت يف  (1)

 ( )حيدد الحقًا(2019تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2019)...  تقرير جلنة املالية (4)

 األمن الغذائي العامليجلنة 

 ( )حيدد الحقا(2019)...  األمن الغذائي العامليتقرير جلنة  (5)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (6)

 مسائل احلوكمة

 لكل من:عمل املتعدد السنوات البرنامج  (7)

 جلنة املالية 

 جلنة الربنامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

  2023-2020للفرتة  تبرنامج عمل اجمللس املتعدد السنوا (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس  (9)

 مسائل أخرى

 العاملي:برنامج األغذية  (10)

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

 .2018والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  (2)

 والية منظمة األغذية والزراعةاليت تهّم يف املنتديات التطورات  (11)

 2021-2019 يف الفرتة ىالرئيسية األخر تاألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعاجتماعات اجلدول الزمين ال (12)

 سللدورة التالية للمجل تجدول األعمال املؤق (13)

 

 


