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 اجمللس
 واألربعون بعد املائة اخلامسة الدورة

 2102 كانون األول/ ديسمرب 7 -3 روما،

 2102-2103 برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس يف الفرتة

 

 موجز

 ،الفوريذة  العمذل  خطذة  املتعلق بتنفيذذ ( 8/9002القرار )الثاني من النصوص األساسية  متشيا مع اجلزء دال من اجمللد

ووفقا لذلك، أعد مشروع برنذامج  . يغطي فرتة أربع سنوات على األقل السنوات متعدد عمل رنامجإعداد ب لسيتوىل اجمل

 عذن  أسذفر هو ما و ،للمجلس املستقل الرئيسعليها  شرفوأ ألعضاءشارك فيها ا رمسية غري اجتماعات خاللعمل من ال

 ل نذامج  1(9000كذانون األول  /ديسذم   - ين الثذاني تشذر /نذوفم  ) األربعني بعد املائة دورتهرمسيا يف  اجمللس اعتماد

يف إقرار هذا ال نامج من قبل مؤمتر املنظمة يف وقت الحق  ومت. 9002-9000 للفرتة به اخلاص السنوات املتعدد العمل

يذدة  أن هذذا ال نذامج هذو أداة مف    ووافذق املذؤمتر علذى    .(9000متذو   /يوليذو  –حزيران /يونيو)دورته السابعة والثالثني 

 .للتخطيط وأنه ينبغي أن يصبح بندًا دائمًا يف جدول أعمال اجمللس

، أضذيفت إجذراءات خطذة العمذل     2وباإلضافة إىل ذلك، وبناء على طلب اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعذد املائذة  

 (.ظر القسم  اينا)الفورية اليت مل تكتمل بعد إىل برنامج العمل املتعدد السنوات املوجود اآلن بني أيدينا 

 اجمللس جانب من اختاذها املقرتح اإلجراءات

حييط علمًا بأن التعديالت يف برنامج العمل املتعدد السنوات مقارنة بالنسخة اليت قدمت إليذه  ( 0) :قد يود اجمللس أن

 .9002أن يوافق على برنامج العمل املتعدد السنوات لعام  (9)، (*)يف دورته السابقة حتمل عالمة 

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل
Luc Guyau 

 للمجلس املستقّل الرئيس

 54061 06570 39+: اهلاتف

                                                      
 .32 الفقرة، CL 140/REP الوثيقة  1
 .جيم واملرفق، 20و 20 الفقرتان، CL 144/REP الوثيقة  2
 .جيم واملرفق، 20و 20 الفقرتان، CL 144/REP الوثيقة  2 .، تنفيذ خطة العمل الفورية بشأن اجمللس(8/9002القرار ) قسم دال من اجلزء الثاني من النصوص األساسيةال  3
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. يف هذذه املرحلذة   ىل حذد كذبري  إمؤقتة على أنها  9002-9002فرتة ال املقرر عقدها يفدورات بغي النظر إىل الني- 0

رير إىل اتقذدم تقذ  اتبعته األجهزة اليت ما يقرتح اعتماد قد و. متوقعة تطورات غريميكن أن يتأثر بأعمال اجمللس فجدول 

أحكذام النصذوص   ، وذلك متشيا مذع  للفرتتني املاليتني التاليتنيبالنسبة  9009-9000يف فرتة السنتني من منط اجمللس 

 عبذارة إضذافة  ت ا كانذ نذ ومذن ه ، يفعلذ التوقيذت  العلى تعديالت إدخال  قد تكون هناك حاجة إىل، رغم أنه 3األساسية

 .البنودإىل بعض  ("حيدد الحقا")

 

تنفيذ خطة العمل الفوريذة، وفقذا   عن رحلية املتقارير اليف النظر  تعديله، هوميكن الذي خر اآلال اجمل يكونقد - 9

ومن هذا املنطلذق، ةذة قضذية سذتجدر اإلشذارة إليهذا بشذكل خذاص يف         . ستحسنةاملخبصوص الوترية لقرارات اجمللس 

37-9جراء إليها اإل ادعاحلوكمة اليت تقييم إصالحات وهي عمال جدول األ
األجهذزة  ، لكذن  من خطة العمذل الفوريذة   4

 .بذلكالرتتيبات اخلاصة مل تبت بعد يف  اسيةئالر

 

                                                      
 .، تنفيذ خطة العمل الفورية بشأن اجمللس(8/9002القرار ) قسم دال من اجلزء الثاني من النصوص األساسيةال  3
حد خمرجات هذه أسيتوىل املؤمتر تقدير أعمال اصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك دور ووظيفة املؤمترات اإلقليمية، باستخدام االستعراض املستقل ك"  4

 ."العملية
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 امللحق

  للمجلس السنوات املتعدد العمل برنامج

 2102-2103 لفرتةنسخة منقحة تغطي ا
 

 للمجلس العام اهلدف- أواًل
 
 وأولوياتهذا  املنظمذة  اسذرتاتيجيات  بشأن املؤمتر إىل املناسب الوقت ويف ومتزنة دقيقة توجيهات لساجمل يعطي 

 واضذحة  تقييمذات  اجمللس يقدم كما .واملالية واإلدارية والتنظيمية الدستورية املسائل بشأن وأيضًا وميزانيتها، وبراجمها

 يف مبذا  للمنظمذة،  األساسذية  النصذوص  إىل باالستناد واملراقبة صدالر وظيفيت وميارس العامل يف والزراعة األغذية حالة عن

 خطذة  مذع  يتماشذى  مبذا  دوراتذه  عاقذداً  النتائج، إىل وباالستناد وكفاءة بفعالّية يعمل وهو .8/9002 رقم املؤمتر قرار ذلك

 .اجمللس عمل أساليب عن املذكرة ومع املرفق يف املبّينة املتجددة العمل
 

 النتائج- ثانيًا
 

 للميزانية والتخطيط األولويات وحتديد االسرتاتيجية- لفأ
 

 باإلضذافة  وميزانيتهذا،  وبراجمها وأولوياتها املنظمة اسرتاتيجيات بشأن املؤمتر عن تصدر اليت املقررات تستند :النتيجة

 .اجمللس توجيهات إىل العامل، يف والزراعة األغذية حالة إىل
 

 :والغايات املؤشرات

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

 .وامليزانية العمل وبرنامج

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

 .امليزانية مبستوى

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

 اجمللس به أوصاه الذي املؤقت العمل جدول على املؤمتر يوافق. 
 

 .املؤمتر إىل توصيات ورفع ودقيقة واضحة مقررات إصدار :املخرجات
 

  :األنشطة

 اإلطار بشأن املشرتكة اجتماعاتهما وعن وال نامج املالية جلنيت عن الصادرة التوصيات وتقييم استعراض 

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

 امليزانية ومسائل الفنية األولويات إىل بالنسبة الفنية اللجان عن الصادرة التوصيات وتقييم استعراض. 

 ومسائل اإلقليمية األولويات إىل لنسبةبا اإلقليمية املؤمترات عن الصادرة التوصيات وتقييم استعراض 

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

 ةوامليزاني العمل برنامج يف تعديالت أّي بشأن املقررات. 

 ومستواها امليزانية ضمونم يشمل مبا وامليزانية، بال نامج اخلاص القرار بشأن املؤمتر إىل توصيات رفع. 

 املؤمتر دورة خالل العام للنقاش الرئيسي املوضوع بشأن توصية رفع. 

 املؤمتر لدورة املؤقت األعمال جدول بشأن توصية رفع. 
 

 :العمل أساليب

 واللجان اإلقليمية واملؤمترات واملالية ال نامج جلنيت وأمانات لرؤساء رمسية غري تنسيق اجتماعات عقد 

 .للمجلس املستقّل الرئيس بتيسريات من ،الفنية

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

  .للمجلس املستقّل الرئيس

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

 باحلوكمة املتصلة تاملقررا تنفيذ رصد- باء
 

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

 :والغايات املؤشرات

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

 .املؤمتر تقرير يف ذلك

 اجمللس جانب من وتقييمها الرئاسية األجهزة كفاءة  يادة إىل الرامية القرارات بشأن لتوصياتا استعراض 

 .املؤمتر إىل إحالتها قبل
 

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

 :األنشطة

 وتقييمها احلوكمة بشأن اجمللس عن الصادرة املقررات استعراض. 

 إىل الرامية بالتدابري املعنية العضوية املفتوحة العمل جمموعة عن الصادرة التوصيات وتقييمض استعرا 

 .التمثيل يف ذلك مبا الرئاسية، األجهزة كفاءة  يادة

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

 احلاجة دعت كلما و ارية اجتماعات عقدل قرارات واختاذ توصيات رفع. 

  منظمة اختصاص نطاق ضمن الواقعة واالتفاقيات واالتفاقات باملعاهدات اخلاصة القضايا وتقييماستعراض 

  .والزراعة األغذية

  والزراعة األغذية منظمة والية تهّم أخرى منتديات يف املستجداتاستعراض.  
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 :العمل أساليب

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

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

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

 .للمجلس تقّلاملس الرئيس

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

 الفنية اللجان بواسطة الدستورية األجهزة مشورة تلقي. 
 

 اإلشراف وظائف ممارسة- جيم
 

 مذن  املنذتظم  للرصذد  وخضذوعها  سذليم  بشكل تعمل وإدارية ومالية وأخالقية قانونية ونظم وسياسات أطر وجود :النتيجة

 .اجمللس قبل
 

 :والغايات املؤشرات

 واإلداري واملالي القانوني إطارها حدود ضمن املنظمة عمل. 

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

 هلا احملددة يف املواعيد األساسية النصوص يف عليها املنصوص االنتخابات إجراء. 

 حاليًا املطبقة واملعايري للقواعد طبقًا النظم وتشغيل السياسات يقتطب. 

 الرئيسية واالجتماعات والزراعة األغذية ملنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات املقرتح الزمين اجلدول تطابق 

 إىل نداملست والرصد وامليزانية ال امج إعداد نظام تطبيق أجل من ،لالجتماعات املقرر اجلدول مع األخرى

 .النتائج
 

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

 :األنشطة

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

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

  على واخلارجية الداخلية واملراجعة ،املبادئ األخالقية خبصوص املالية جلنة توصيات وتقييماستعراض 

 .سواء حد

  على امليدانية املكاتب ويف الرئيسي املقر يف والنظم، السياسات بشأن املالية جلنة توصيات وتقييماستعراض 

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

 .واالتصاالت املعلومات

  املستقّلة التقييم عمليات بشأن واملالية ال نامج جلنيت توصيات وتقييماستعراض. 

  ةوالقانوني الدستورية املسائل بشأن والقانونية الدستورية الشؤون جلنة توصيات وتقييماستعراض. 
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 :العمل أساليب

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

 .والقانونية

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

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

 اإلصالح عملية يف الالحقة واخلطوات الفورية العمل خطة تنفيذ رصد- دال
 

 .اجمللس قبل من للمتابعة املستمرة الفورية العمل خطة تنفيذ يف احملر  اإلمجالي التقدم خضوع :النتائج
 

 :والغايات املؤشرات

 دورات مجيع على املناسب الوقت يف الفورية لعملا خطة تنفيذ يف احملر  التقدم عن اإلدارة تقارير عرض 

 .اجمللس

  التقييم مبتابعة املعنية املؤمتر جلنة تقرير يف الفورية العمل خطة تنفيذ بشأن اجمللس توصيات إبرا 

بعد سنة  توصيات رفعو .9000 عام يف عليها املؤمتر ومصادقة 9000 لعام للمنظمة املستقل اخلارجي

 .الفورية العمل خطة أنبش املؤمتر إىل 9000
 

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

 :األنشطة

 الفورية العمل خطة تنفيذ يف احملر  التقدم عن اإلدارة تقارير وتقييم استعراض. 

  وال نامج املالية يتجلن عن والصادرة الفورية العمل خبطة املتعلقة التوصيات وتقييماستعراض 

 .الفنية واللجان اإلقليمية واملؤمترات والقانونية، الدستورية الشؤون وجلنة املشرتكة، واجتماعاتهما
 

 :العمل أساليب

 األعضاء بني رمسية غري ومشاورات ندوات عقد. 
 

 اإلدارة أداء رصد- هاء
 

 .اجمللس قبل من نتظمنيامل درصالو لالستعراض اإلدارة ألداء احملددة الغايات خضوع :النتيجة
 

 :والغايات املؤشرات

 األداء مستوى على احملددة الغايات مع اإلدارة أداء متاشي. 

 أهداف األداء يف الال مة التعديالت إجراء. 
 

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

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

 واجتماعاتهما وال نامج املالية جلنيت تقارير وإىل وامليزانية العمل برنامج/األجل املتوسطة اخلطة إىل

 .املشرتكة

 التنظيمية النتائج إطار يف امليزانية خارج من املوارد مساهمة استعراض. 

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

 .بالفعل املقررة والتأثريات املخرجات

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

 :العمل أساليب

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

 األعضاء بني رمسية غري ومشاورات ندوات عقد. 
 

 العمل وأساليب العمل ختطيط- واو
 

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

 :والغايات املؤشرات

 اجمللس أعمال جداول يف رتكيزلا. 

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

 .الدورة اختتام من وجيزة فرتة بعد

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

 الدورة بدء من أسابيع أربعة قبل اجمللس وثائق إتاحة. 
 

 :املخرجات

 للمجلس السنوات متعددة عمل خطة. 

 اجمللس عمل أساليب عن املذكرة من معدلة نسخة. 
 

  :األنشطة

 لألداء مؤشرات تتضّمن للمجلس السنوات متعددة عمل خطة إعداد. 

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

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

 اجمللس قرارات تنفيذ حالة استعراض. 

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

 .السنوات املتعددة عمله خطة وتطبيق اجمللس عمل إجراءات
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 :العمل أساليب

 اجمللس دورات خالل ومرّكزة منّظمة مداوالت اءإجر. 

 اجمللس تقارير لصياغة فّعالة ترتيبات. 

 أهميتها ملدىألولويتها و وفقًا حتديدها يتم أن على ،فيما بني الدورات منتظمة أنشطة إقامة. 

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

 .ومتابعتها السنوات

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

 .للمجلس املستقّل

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

 ليت مل تنّفذ بعدإجراءات خطة العمل الفورية ا –زاي 
 

إضافة إجراءات خطة العمل ( 9009حزيران /يونيو)طلب اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة  

 :الفورية اليت مل تنّفذ بعد إىل خطة العمل املتعددة السنوات
 

 التاريخ املقرر لالنتهاء  إجراءات خطة العمل الفورية اليت تشهد تأخريًا 

  الرئاسيإصالح اجلهاز  

  إّن اجمللس 

توصية واضحة إىل املؤمتر بشأن القرار اخلاص بال نامج وامليزانية مبا يف ذلك  اجمللسسوف يقدم  9-08

 مستوى امليزانية

20/2/9002 

  تعيني املدير العام ومدة واليته 

عام بغية املوافقة عليها وهي ينظر مؤمتر املنظمة يف املؤهالت املطلوب توافرها لشغل منصب املدير ال( ج) 9-000

 .9002عام مؤهالت تعدها جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل يف 

20/2/9002 

  املتابعة من قبل األجهزة الرئاسية 

أي تغيريات مستصوبة يف حجم عضوية اجمللس والتمثيل اإلقليمي فيها واقرتاح أي تغيريات ال مة يف  7-7

ألساسية، يف ضوء مشورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، على املؤمتر العام يف دورته النصوص ا

 ؛9002املزمع عقدها سنة 

20/2/9002 

  املبادئ األخالقية 

استعراض اجمللس للتقرير السنوي أو لكل سنتني الذي ترفعه اللجنة املعنية باملبادئ األخالقية وذلك  2-22

 توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املاليةاستنادًا إىل نتائج و

20/2/9002 

  الالمركزية 

التمييز بوضوح بني املكاتب املستقرة واخلطط اخلاصة بإنشاء مكاتب جديدة لرتشيد نطاق تغطية  2-87

ة املواقع املكاتب القطرية يف ضوء نتائج االستعراض وباالستناد إىل املعايري املتفق عليها، ومع مراعا

20/09/9002 
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املوجودة حاليًا واملواقع املمكنة، فضاًل عن الكفاءة والوفورات املرتقبة يف التكاليف وحتليل الكلفة 

ومن شأن تنفيذ نتائج االستعراض أن يكفل كحد أدنى القضاء على العجز اهليكلي يف . والربح

طري، ومزيد من التخفيضات من خالل طرق بديلة من الوجود الق( ممثليات املنظمة)املمثليات القطرية 

ويف ما يلي املعايري اليت . لتحرير املوارد واستخدامها من أجل حتسني سري عمل املكاتب امليدانية

 :ينبغي تطبيقها

 ؛(2:0معدل إرشادي لتكاليف املكاتب قياسًا حبجم ال نامج )حجم برنامج املنظمة ( أ)
 جل اليت أعّدت املنظمة جزءًا منها؛االلتزام بأطر األولويات القطرية املتوسطة األ( ب)
 حجم ومستويات الفقر للسكان الذين يعتمدون على الزراعة؛( ج)

 إسناد األولوية ألقّل البلدان منوًا؛( د)

 قدرة الزراعة الكامنة على حتقيق النمو االقتصادي؛( هذ)

مشرتكة بالكامل مع إمكانية اللجوء إىل ممثليات (  )سهولة تقديم اخلدمات من بلد إىل آخر؛ ( و)
منظومة األمم املتحدة، والسيما الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روما،  وغريها من املنظمات 

 اإلقليمية حسب املقتضى؛

 .رغبة احلكومات يف تغطية تكاليف وجود املنظمة( ح)و

  إصالح األجهزة الرئاسية 

  اهدات والدستور الغائي وغريهااألجهزة الدستورية واالتفاقيات واملع 

9-22 
القيام باستعراض إلجراء ما يلزم من تغيريات مبا ميّكن األجهزة الدستورية، الراغبة يف ذلك، من 

ممارسة السلطات املالية واإلدارية ومن تعبئة أموال إضافية من أعضائها، مع البقاء يف إطار املنظمة 

 .رفع التقاريرومع اإلبقاء على عالقتها بها من خالل 

20/09/9002 

  إجراءات يف املستقبل لتحسني فعالية حوكمة املنظمة 

9-30 
يقوم كل من اجمللس وجلنيت ال نامج واملالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية واملؤمترات اإلقليمية 

 :واللجان الفنية مبا يلي
20/2/9002 

9-30 
 بإعداد برنامج عمل لعدة سنوات ال تقل مّدته عن أربع القيام مرة واحدة يف كل فرتة سنتني( أ)

طبقًا للمسؤوليات الرتاتبية لرفع التقارير لكل )أو املؤمتر باستعراضه /سنوات، لكي يقوم اجمللس و

 ؛(منهما

20/2/9002 

9-39 
إعداد تقرير عما أحر ه من تقدم مقارنة ب نامج العمل مرة كل سنتني وأيضًا لكي يستعرضه ( ب)

 .أو املؤمتر/جمللس وا
20/2/9002 

9-37 
سيجري املؤمتر تقييمًا لطرق عمل اإلصالحات املتصلة باحلوكمة مبا يشمل دور املؤمترات اإلقليمية 

 .وطرق عملها مع إجراء استعراض مستقل للمساهمة يف هذه العملية
20/2/9002 

  املتابعة من قبل األجهزة الرئاسية 

على صعيد تنفيذ خطة العمل الفورية، ويرفع تقريرًا إىل املؤمتر يف دورته  اجمللس التقدم سريصد 7-0

وسوف تساعده يف ذلك جلنتا (. 9000)ويف دورته السابعة والثالثني ( 9002)السادسة والثالثني 

 .ال نامج واملالية والتقارير الواردة من اإلدارة

20/09/9002 

  التقييم 

9-38 
يادة امليزانية املخصصة للتقييم من ال نامج العادي إىل نسبة ترتاوح بني ستجري  : ميزانية التقييم

يف املائة على فرتة السنتني على أن ختصص بالكامل ملكتب التقييم فور اختاذ األجهزة  0.0و 0.8

وسوف حيرتم مجيع . الرئاسية قرارًا بشأنها ضمن عملية املوافقة على برنامج العمل وامليزانية

األموال من خارج امليزانية بقرار اجمللس بتخصيص ما ال يقل من األموال من خارج املساهمني ب

 امليزانية للتقييم 

20/09/9002 
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رفع تقرير إىل اإلدارة واجمللس، مع  -إجراء تقييم مستقل لوظيفة التقييم كل ست سنوات ( أ) 9-82

 .توصيات جلنة ال نامج
0/0/9002 

  مليزانية واملتابعة املستندة إىل النتائجإصالح عمليات وضع الربامج وا 

  األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة واإلطار اجلديد املستند إىل النتائج 

 20/09/9002 تطبيق معايري للقياس ونظام لإلبالغ والرصد يعتمد على األداء للمكاتب امليدانية 2-88

  إىل نتائجإصالح عمليات إعداد ال امج وامليزانية والرصد املستند  

 20/09/9002 حتديد جماالت التحسني واإلجراءات الال مة لتعزيز اإلدارة املستندة إىل النتائج 3-0

باإلضافة إىل احلساب الرأمسالي وبرنامج التعاون التقين، استحداث أحكام لرتحيل نسبة قد تصل إىل  2-00

خرى، من أجل تيسري حتصيل اإليرادات مخسة يف املائة من امليزانية املقررة، من فرتة مالية إىل أ

 .واملصروفات، األمر الذي حيّد من املعامالت غري اجملدية وغري الفّعالة

20/09/9002 

  تصميم منوذج جديد للتخطيط وامليزنة 

تصميم النموذج اجلديد للتخطيط وامليزنة، وحتديد اهليكل اجلديد ل نامج العمل وامليزانية، ورسم  3-9

 .ومتطلبات النظام اجلديد املوحد للتقارير" املشروعات"ار املنطقي املعياري املبسط مليزانيات معامل اإلط
20/09/9002 

  العمل املشرتك بني التخصصات 

 20/09/9002 يف املائة لنواب املدير العام من أجل األنشطة متعددة التخصصات 2ميزانية بنسبة  2-9

  الالمركزية 

ل نامج واملالية جهود اجمللس يف اإلشراف على مجيع جوانب السياسات اخلاصة ستساند جلنتا ا 2-32

 بالالمركزية، مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، تنفيذ خطة العمل الفورية
20/09/9002 

  الشراكات 

املنظمة  وإسرتاتيجيةمتجددة للشراكات مع اجملتمع املدني  إسرتاتيجيةتعميم وتفعيل وتنفيذ  2-002

كات مع القطاع اخلاص مبا يف ذلك بناء قدرات املوظفني املستهدفني والقيام بتقدير الشراكات للشرا

والبدء يف شراكات . وحصرها، مبا يف ذلك احتمال  يادة الشراكة على اجملتمع املدني والقطاع اخلاص

ت التعاون مع منظمات جديدة أو متجددة مبتابعة إمكانيات األنشطة املشرتكة اجلديدة وترتيبا

 .اجملتمع املدني والقطاع اخلاص

20/09/9002 

و يادة تعزيز . تفعيل وتنفيذ اسرتاتيجيات الشراكة املؤسسية متشيا مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة 2-000

وضع . التعاون مع منظومة األمم املتحدة مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ من روما مقرا هلا

 .إعداد ونشر مواد لالتصاالت. وتنفيذ أنشطة للتدريب جلميع الشراكات املؤسسية

20/09/9002 

تكثيف املساعي إلقامة شراكة مع وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما، من أجل قيام تآ ر  2-000

تفادة الكاملة من مواطن يؤدي إىل حتقيق مزيد من املكاسب من جراء  يادة الكفاءة و يادة فعالية االس

القوة النسبية اليت تتمتع بها املنظمات الثالث يف حدود اختصاصات كل منها، خاصة يف اجملاالت 

 :التالية

20/09/9002 

 20/09/9002 جماالت العمل املشرتك يف ال نامج التقين والتداخل بني األعمال املعيارية واإلمنائية؛(  أ) 2-009

 20/09/9002 ؛(مع مراعاة نتائج االستعراض املفصل)واخلدمات املشرتكة اإلدارة ( ب) 2-002

 20/09/9002 وظائف اإلشراف املشرتكة، مبا يف ذلك التقييم؛( ج) 2-007
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 20/09/9002 سوف ُتعقد اجتماعات مشرتكة بني إدارة املنظمات الثالث مبشاركة األعضاء الستعراض مدى التقدم 2-002

سنويًا باستعراض التقدم احملر  واملقرتحات استنادًا إىل توصيات ونتائج أعمال جلنيت يقوم اجمللس  2-002

 ال نامج واملالية
20/09/9002 

 20/09/9002 إنشاء آلية رصد لضمان معرفة ردود الفعل وحتسني التعاون ضمن الشراكات وكذلك إسرتاتيجية املنظمة 2-003

  السفريات 

 20/09/9002 السفريات –ملشرتيات املشرتكة أنشطة أخرى ملبادرة ا 3-02

  منوذج اخلدمات اإلدارية ودليل إجراءات املنظمة 

  دليل إجراءات املنظمة 

تنفيذ عملية تدقيق واسعة لدليل املنظمة واستعراض ونشر إطار مبسط، حبيث ميكن للموظفني يف مجيع  3-99

 .املواقع فهم قواعد املنظمة ولوائحها واالمتثال هلا
20/09/9002 

  (وأصال يف نظام املعامالت املالية) –املعايري الدولية احملاسبية للقطاع العام  

سوف : مالحظة. مكيفة لتناسب احتياجات املكاتب القطرية أوراكلوضع وتو يع نسخة ميدانية من  2-79

وفيما يلي بعض . تشتمل بعض اإلجراءات السابقة قبل الوقت الذي تعقد فيه الدورة اخلاصة للمؤمتر

 (مثل االستعراض املفصل وإدارة األداء)تكبد تكاليف فيما بعد املؤمتر تالبنود اليت س

20/09/9002 

تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام كمبادرة أساسية من مبادرات شعبة الشؤون املالية  3-97

 واملنظمة ككل
20/09/9002 

  وجيا املعلوماتإجراءات أخرى تتعلق بتكنول 

ومن الواجب أن متتثل مجيع الوظائف للعمليات الرمسية، مثل . تعزيز حوكمة تكنولوجيا املعلومات 3-0

 التغيريات، وعمليات التجهيز وإدارة املشروعات/إجراءات طلب املشروعات
20/09/9002 

 20/09/9002  نظام معلومات اإلدارة تصميم 3-92

  ةإدارة املخاطر يف املنظم 

 20/09/9002 (مؤسسة إدارة املخاطر يف املنظمة)التنفيذ الكامل هليكل ونظم إدارة املخاطر يف املنظمة  2-27

  تغيري الثقافة املؤسسية 

 20/09/9002 تنفيذ الرؤية 2-29

  إجراءات أخرى تتعلق باملوارد البشرية 

2-32 
يف ب اإلدارة لضمان إدخال تغيريات من جان أخرىمن جانب األجهزة الرئاسية و اتاختاذ إجراء

 النظام املوحد لألمم املتحدة

 وضع اقرتاحات إلدخال تغيريات يف النظام املوحد( أ)

 عرض االقرتاحات على األمم املتحدة( ب)

 

 

 

 

20/09/9002 
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  وحدة إدارة برنامج خطة العمل الفورية 

  املستقل الرتتيبات اإلدارية يف املنظمة اخلاصة بالتقييم اخلارجي 

جمموعات عمل متخصصة، مبا يف ذلك جمموعة لالستعراض املفصل لألصول والفروع وأخرى (  9) 7-2

 (.امليدانية واملركزية)لفريق التغيري وتكون مؤلفة من أعضاء من مجيع اإلدارات واملستويات يف املنظمة 
20/09/9002 

  االتصاالت اخلاصة خبطة العمل الفورية 

 20/09/9002 االت اخلاصة خبطة العمل الفوريةاالتص (أ)7-2

 20/09/9002 اتصاالت األعضاء بشأن  اخلطة (ب)7-2
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 املرفق

 وخطة عمله اجمللس دورات
 

 :التالي الوجه على وذلك الواحدة، املالية الفرتة يف األقل على دورات مخس اجمللس يعقد- 0
 

 ؛املالية الفرتة من األوىل السنة يف دورتان (أ)

 بشكل خالهلا اجمللس سيقوم واليت ،للمؤمتر العادية الدورات من األقل على يومًا 20 قبل واحدة دورة (ب)

 ،األجل املتوسطة واخلطة ،(سنوات 7 كل مرة) االسرتاتيجي اإلطار بشأن املؤمتر إىل توصيات برفع خاص

 وامليزانية؛ العمل وبرنامج

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

  والقانونية؛ الدستورية الشؤون وجلنة املالية وجلنة ال نامج جلنة وأعضاء

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

 

 تعديله يتمعلى أن  ،أدناه اجلداول يف الوارد النحو على للمجلس اإلشارية املتجددة العمل خطة شكل يكون- 9

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

 .البنودإىل بعض  ("حيدد الحقا") هنا تضاف عبارة

 

 .السابقة دورته يف تخذةامل القرارات تنفيذ حالة عن وثيقة باستعراض يعقدها اليت الدورات يف اجمللس يقوم- 2

 

 .التالية للدورة املؤقت األعمال جدول اجمللس يستعرض الدورات، من دورة كل نهاية يف- 7

 

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

 األخرى؛ اإلشراف ومسائل املبادئ األخالقيةو املراجعة -

 لبشرية؛ا املوارد- 

 الطوعية؛ املساهمات ذلك يف مبا املوارد، تعبئة- 

 الالمركزية؛ مسائل- 

 والشراء؛ التعاقد مسائل- 

 واالتصاالت؛ املعلومات بتكنولوجيا املتصلة املسائل- 

 ؛املستقل التقييم عمليات- 

  .مةاملنظ على تؤثر اليت اإلشراف مسائل بشأن ككّل املتحدة األمم منظومة يف املستجدات- 
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 2103متوز /الدورة السابعة واألربعون بعد املائة للمجلس، يوليو

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة ال نامج (0)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (9)

 للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةانتخاب الرئيس واألعضاء السبعة  (2)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (7)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (2)

  9007-9002 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (2)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (3)

 أساليب عمل اجمللس (8)

 2103 نيسان/أبريل للمجلس، املائة بعد واألربعون السادسة الدورة

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 *استعراض إطار العمل االسرتاتيجي (0)

 إىل توصية رفع -(9002-9007) وامليزانية العمل وبرنامج (9003 -9007) األجل املتوسطة اخلطة استعراض (9)

 امليزانية مستوى بشأن املؤمتر

 تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية (2)

 (9002 آذار/مارس) واملالية ال نامج جلنيت بني املشرتك االجتماع تقرير (7)

 (9002 آذار/مارس) ال نامج جلنة تقرير (2)

 (9002 آذار/مارس) املالية جلنة تقرير (2)

 والقانونية الدستورية لشؤونا جلنة

 *(9002 آذار/مارس) والقانونية الدستورية الشؤون جلنة تقرير (3)

 احلوكمة مسائل

 للمؤمتر توصيات رفع – (املؤقت الزمين اجلدول فيها مبا) للمؤمتر والثالثني الثامنة الدورة ترتيبات (8)

9002-9002برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس،  (2)
* 

 اجمللس قرارات تنفيذ حالة (00)

 أخرى مسائل

 9009 عام يف أنشطته عن العاملي األغذية ل نامج التنفيذي للمجلس السنوي التقرير (00)

 9007-9002 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين   (09)

  للمجلس التالية للدورة املؤقت األعمال جدول (02)

 اجمللس عمل أساليب (07)
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 2103 كانون األول/ديسمربالدورة الثامنة واألربعون بعد املائة للمجلس، 

   الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 9002-9007للفرتة يزانية واملاملوافقة على التعديالت يف برنامج العمل  (0)

 .تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية (9)

 (9002تشرين األول /أكتوبر)تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت ال نامج واملالية  (2)

 (9002تشرين األول /أكتوبر)تقرير جلنة ال نامج  (7)

 (9002تشرين األول /أكتوبر)تقرير جلنة املالية  (2)

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 (9002تشرين األول /أكتوبر)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 *(9002 تشرين األول/أكتوبر)تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (3)

 مسائل احلوكمة

 : برامج العمل املتعددة السنوات لكل من (8)

  املاليةجلنة 

 جلنة ال نامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

 9003-9007برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (2)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (00)

 مسائل أخرى

 ة العامليانتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي ل نامج األغذي (00)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (09)

 9002-9007 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (02)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (07)

 لسأساليب عمل اجمل (02)
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 2102حزيران /الدورة التاسعة واألربعون بعد املائة للمجلس، يونيو

  الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 .تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية (0)

 (د الحقاحيد( )9007...)تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت ال نامج واملالية  (9)

 (حيدد الحقا( )9007...)تقرير جلنة ال نامج  (2)

 (حيدد الحقا( )9007...)تقرير جلنة املالية  (7)

 املؤمترات اإلقليمية

 (حيدد الحقا( )9007)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  (2)

 (حيدد الحقا( )9007)تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  (2)

 (حيدد الحقا( )9007)املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  تقرير (3)

 (حيدد الحقا( )9007)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  (8)

 (حيدد الحقا( )9007)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا  (2)

 * (حيدد الحقا( )9007)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الشمالية  (00)

 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (حيدد الحقا( )9007...) تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (00)

 مسائل احلوكمة

 9003-9007برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (09)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (02)

 مسائل أخرى

 9002ي ل نامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام التقرير السنوي للمجلس التنفيذ (07)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (02)

 9002-9007 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (02)

 للمجلس التاليةرة األعمال املؤقت للدو جدول (03)

 أساليب عمل اجمللس (08)
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 2102 كانون األول/ديسمرببعد املائة للمجلس،  اخلمسونالدورة 

 واإلداريةالربنامج وامليزانية واملسائل املالية ب املتعلقة سائلامل

 9002-9009تقرير تنفيذ ال امج  (0)

 تقرير عن تنفيذ خطة العمل الفورية (9)

 (حيدد الحقا( )9007...)اع املشرتك بني جلنيت ال نامج واملالية تقرير االجتم (2)

 (حيدد الحقا( )9007...)تقرير جلنة ال نامج  (7)

 (حيدد الحقا( )9007...)تقرير جلنة املالية  (2(

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 (حيدد الحقا( )9007)تقرير جلنة مشكالت السلع  (2)

 (حيدد الحقا( )9007)جلنة الزراعة تقرير  (3)

 (حيدد الحقا( )9007)تقرير جلنة مصايد األمساك  (8)

 (حيدد الحقا( )9007)تقرير جلنة الغابات  (2)

 (حيدد الحقا( )9007)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (00)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (حيدد الحقا( )9007...) نونيةتقرير جلنة الشؤون الدستورية والقا (00)

 مسائل احلوكمة

جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن  هامبا في)الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة  (09)

 (موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر

9008-9002برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (02)
* 

 ذ القرارات الصادرة عن اجمللسحالة تنفي (07)

 مسائل أخرى

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي (02)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (02)

 9002-9007 ة األخرى يف الفرتةألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسيإلجتماعات ااجلدول الزمين  (03)

 للمجلس التاليةجدول األعمال املؤقت للدورة  (08)

 أساليب عمل اجمللس (02)
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 2102متوز /الدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للمجلس، يوليو

 انتخاب اللجان

 نامجانتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة ال  (0)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (9)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (2)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (7)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (2)

  9002-9002 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ادول الزمين اجل (2)

 للمجلس التاليةجدول األعمال املؤقت للدورة  (3)

 أساليب عمل اجمللس (8)

 2102نيسان /واخلمسون بعد املائة للمجلس، أبريل احلاديةالدورة 

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

رفع توصية إىل  - (9003-9002)وبرنامج العمل وامليزانية  (9003-9007) األجلاستعراض اخلطة املتوسطة  (0)

 مستوى امليزانيةاملؤمتر بشأن 

 تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية (9)

 (حيدد الحقا( )9002...)تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت ال نامج واملالية  (2)

 (حيدد الحقا( )9002...)تقرير جلنة ال نامج  (7)

 (حيدد الحقا( )9002...)تقرير جلنة املالية  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (حيدد الحقا( )9002...)تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (2)

 مسائل احلوكمة

 رفع توصيات إىل املؤمتر – (احملتملاجلدول الزمين  مبا فيها)عة والثالثني للمؤمتر ترتيبات الدورة التاس (3)

9008-9002للمجلس  برنامج العمل املتعدد السنوات (8)
* 

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (2)

 أخرىمسائل 

 9007التقرير السنوي للمجلس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (00)

 9002-9002 سية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةألجهزة الرئاإلجتماعات ااجلدول الزمين   (00)

 للمجلس  التاليةجدول األعمال املؤقت للدورة  (09)

 أساليب عمل اجمللس (02)
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 2102تشرين الثاني /الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب

 نامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةالربب املتعلقة سائلامل

 9003-9002للفرتة  وامليزانية املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل (0)

 تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية(   9)

 (حيدد الحقا( )9002...)تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت ال نامج واملالية  (2)

 (حيدد الحقا( )9002...)نة ال نامج تقرير جل (7)

 (حيدد الحقا( )9002...)تقرير جلنة املالية  (2)

 جلنة األمن الغذائي العلمي

 (حيدد الحقا( )9002تشرين األول /أكتوبر)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (حيدد الحقا( )9002...)ونية تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقان (3)

 مسائل احلوكمة

 : برامج العمل املتعددة السنوات لكل من (8)

 جلنة املالية 

 جلنة ال نامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

9002-9002برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (2)
 

 ات اجمللسحالة تنفيذ قرار (00)

 مسائل أخرى

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي (00)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (09)

 9003-9002 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (02)

 للمجلس التاليةجدول األعمال املؤقت للدورة  (07)

 أساليب عمل اجمللس (02)
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 *2102حزيران /بعد املائة للمجلس، يونيو واخلمسون الرابعةالدورة 

  الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 (حيدد الحقا( )9002)...مج واملالية تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت ال نا (0)

 (حيدد الحقا( )9002)...تقرير جلنة ال نامج  (9)

 (حيدد الحقا( )9002)...تقرير جلنة املالية  (2)

 املؤمترات اإلقليمية

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  (7)

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  (2)

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  (2)

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  (3)

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا  (8)

 (حيدد الحقا( )9002) تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الشمالية( 2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (حيدد الحقا( )9002)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (00)

 مسائل احلوكمة

 9002-9002برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (00)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (09)

 مسائل أخرى

 9002السنوي للمجلس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  التقرير (02)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (07)

 9003-9002 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (02)

 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس ولجد (02)

 أساليب عمل اجمللس (03)
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 *2102تشرين الثاني /اخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرباخلامسة والدورة 

 واإلداريةالربنامج وامليزانية واملسائل املالية ب املتعلقة سائلامل

 استعراض إطار العمل االسرتاتيجي  (0)

 9002 -9007 امج تقرير تنفيذ ال (9)

 تقرير عن تنفيذ خطة العمل الفورية (2)

 (حيدد الحقا( )9002)... تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت ال نامج واملالية  (7)

 (حيدد الحقا( )9002)... تقرير جلنة ال نامج  (2)

 (حيدد الحقا( )9002)... تقرير جلنة املالية  (2(

 لغذائي العاملياللجان الفنية وجلنة األمن ا

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير جلنة مشكالت السلع  (3)

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير جلنة الزراعة  (8)

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير جلنة مصايد األمساك  (2)

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير جلنة الغابات  (00)

 (حيدد الحقا( )9002)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (00)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (حيدد الحقا( )9002).. تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (09)

 مسائل احلوكمة

مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع )ملؤمتر املنظمة  األربعنيالرتتيبات اخلاصة بالدورة  (02)

 (للمناقشة العامة يف املؤمتر

 9090-9003برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (07)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (02)

 مسائل أخرى

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي (02)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (03)

 9008-9003 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ال الزمين اجلدو (08)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (02)

 أساليب عمل اجمللس (90)

 


