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A 

 اجمللس
 واألربعون بعد املائة ةعستاال الدورة

 2064 يونيو/ حزيران 20-61 روما،

 2067-2064لفرتة لاملتعدد السنوات  اجمللس برنامج عمل
 

 

 موجز

8/9002مع اجلزء دال من اجمللد الثاني من النصوص األساسية )القرار  شيًاامت
( املتعلق بتنفيذ خطة العملل الفوريلة بالنسلبة    1

 إىل اجمللس، يتوىل اجمللس إعداد برنامج عمل متعدد السنوات يغطي فرتة أربع سنوات على األقل.

اجتماعات غري رمسية شارك فيها األعضلاء وأشلرع عليهلا اللرئيس املسلتقل       خاللووفقا لذلك، أعد مشروع برنامج العمل من 

 2(9000كلانو  األول   ديسلم /  -تشلرين الثلاني    اجمللس رمسيا يف دورته األربعني بعد املائلة )نلوفم /  . وقد اعتمد للمجلس

ا ال نامج من قبل مؤمتر املنظمة يف . ومت يف وقت الحق إقرار هذ9002-9000برنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص به للفرتة 

(. ووافق املؤمتر على أ  هذا ال نلامج هلو أداة مفيلدة للتخطلي      9000متوز  يوليو/ –حزيرا   دورته السابعة والثالثني )يونيو/

 وأنه ينبغي أ  يصبح بندًا دائمًا يف جدول أعمال اجمللس.

االسلتعرا  املسلتقل الحلالحات    ( أ  9002يف )ديسلم / كلانو  األول   ه الثامنلة واألربعلني بعلد املائلة     وأقر اجمللس يف دورت

 9002.3سيجري مزيدا من البلورة آللية العمل املتعدد السنوات وتقييمها يف عام  احلوكمة

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

ت مقارنة بالنسلخة اللق قلدمت إليله يف دورتله      قد يود اجمللس أ  حيي  علمًا بأ  التعديالت يف برنامج العمل املتعدد السنوا

 السابقة هي الق حتمل عالمة )*(.

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمو  هذه الوثيقة إىل:
Wilfred Ngirwa  

 الرئيس املستقّل للمجلس

 57045 06570 39+اهلاتف: 
 

                                                      
 .( املتعلق بتنفيذ خطة العمل الفورية بالنسبة إىل اجمللس8/9002اجلزء دال من اجمللد الثاني من النصوص األساسية )القرار  1
 .CL 140/REP الوثيقةمن  32 الفقرة  2
 .CL 148/REP الوثيقةمن  92 الفقرة  3
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يف هلذه املرحللة.   إىل حلد كلبري   على أنها مؤقتة  9003-9002فرتة ال املقرر عقدها يفبغي النظر إىل الدورات ني -0

رير إىل اتقلدم تقل  اتبعته األجهزة الق ما يقرتح اعتماد قد وفجدول أعمال اجمللس ميكن أ  يتأثر بتطورات غري متوقعة. 

ص أحكلام النصلو  ، وذللك متشليا ملع    للفرتتلني امللاليتني التلاليتني   بالنسلبة  السابقتني يف فرتة السنتني من من  اجمللس 

 عبلارة إضلافة  ا كانلت  نل وملن ه ، يفعلل التوقيلت  العللى  تعلديالت  إدخال  قد تكو  هناك حاجة إىل، رغم أنه األساسية

 .البنودإىل بعض  ("حيدد الحقا")
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 لحقامل

 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات

 2067-2064تغطي الفرتة  نقحةنسخة م

 اهلدف العام للمجلس -أواًل

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

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

باالستناد إىل النصوص  رات احلوكمة العامةقراوميارس وظيفق رحد ومراقبة ، تهاوميزانياملنظمة تطوير برنامج عمل 

اختاذ القرارات يف  دور رئيسيويقوم اجمللس باخلصوص ب. 8/9002 األساسية للمنظمة، مبا يف ذلك قرار املؤمتر رقم

ينتخب اجمللس أيضا أعضاء جلنة ال نامج وجلنة و بشأ  املسائل املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل وامليزانية.وإسداء املشورة 

املالية وجلنة الشؤو  الدستورية والقانونية كل سنتني وستة أعضاء للمجلس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي سنويا 

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

 *أساليب عمل اجمللس.دوراته مبا يتماشى مع خطة العمل املتجددة املبّينة يف املرفق ومع املذكرة عن 

 النتائج -ثانيًا

 االسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية - ألف

وبراجمها وميزانيتها، باالضافة : تستند املقررات الق تصدر عن املؤمتر بشأ  اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها النتيجة

 إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل، إىل توجيهات اجمللس.

 :املؤشرات والغايات

  ت ز يف تقرير املؤمتر التوحيات الصادرة عن اجمللس بشأ  االطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل

 وبرنامج العمل وامليزانية.

 توحية حرحية من قبل اجمللس تتعلق مبستوى  لديهنظمة واعتمادها، تكو  عند دراسة املؤمتر ميزانية امل

 امليزانية.

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

 .يوافق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت الذي أوحاه به اجمللس 

 حيات إىل املؤمتر.: إحدار مقررات واضحة ودقيقة ورفع تواملخرجات
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 : األنشطة

  استعرا  وتقييم التوحيات الصادرة عن جلنق املالية وال نامج وعن اجتماعاتهما املشرتكة بشأ  االطار

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

 اللجا  الفنية بالنسبة إىل األولويات الفنية واملسائل استعرا  وتقييم التوحيات الصادرة عن 

 املتعلقة بامليزانية.

  استعرا  وتقييم التوحيات الصادرة عن املؤمترات االقليمية بالنسبة إىل األولويات االقليمية واملسائل

 املتعلقة بامليزانية.

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

 .املقررات بشأ  أّي تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية 

 .رفع توحيات إىل املؤمتر بشأ  القرار اخلاص بال نامج وامليزانية، مبا يشمل مضمو  امليزانية ومستواها 

 .رفع توحية بشأ  املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر 

 ال املؤقت لدورة املؤمتر.رفع توحية بشأ  جدول األعم 

 :أساليب العمل

   عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنق ال نامج واملالية واملؤمترات االقليمية واللجا

 الفنية، بتيسريات من الرئيس املستقّل للمجلس.

 ة، بتيسريات من عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات االقليمية وكبار أعضاء األمان

 الرئيس املستقّل للمجلس.

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

 رصد تنفيذ املقررات املتصلة باحلوكمة - باء

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

 :والغاياتاملؤشرات 

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

 وإبراز ذلك يف تقرير املؤمتر.

  استعرا  التوحيات بشأ  القرارات الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب اجمللس

 قبل إحالتها إىل املؤمتر.

 : إحدار مقررات وقرارات واضحة ودقيقة ورفع توحيات إىل املؤمتر.خرجاتامل
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 :األنشطة

 .استعرا  املقررات الصادرة عن اجمللس بشأ  احلوكمة وتقييمها 

 استعرا  وتقييم التوحيات الصادرة عن جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتدابري الرامية إىل 

 4الرئاسية، مبا يف ذلك التمثيل.زيادة كفاءة األجهزة 

 . استعرا  برامج العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم التقارير املرحلية بهذا الشأ 

 .رفع توحيات واختاذ قرارات لعقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة 

 ضمن نطاق اختصاص منظمة  استعرا  وتقييم القضايا اخلاحة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة

 األغذية والزراعة. 

  .استعرا  املستجدات يف منتديات أخرى تهّم والية منظمة األغذية والزراعة 

  لتقييمها من قبل الدورة التاسعة  9002إجراء استعرا  مستقل لنتائج إحالحات احلوكمة يف عام

 *.9002حزيرا   والثالثني للمؤمتر يف شهر يونيو/

 :أساليب العمل

  عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنة الشؤو  الدستورية والقانونية وجلنق ال نامج

 واملالية واملؤمترات االقليمية واللجا  الفنية، بتيسريات من الرئيس املستقّل للمجلس.

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

 الرئيس املستقّل للمجلس.

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

 .تلقي مشورة األجهزة الدستورية بواسطة اللجا  الفنية 

 ممارسة وظائف اإلشراف - جيم

عمل بشكل سليم وخضوعها للرحد املنتظم من : وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية وإدارية تالنتيجة

 قبل اجمللس.

 :املؤشرات والغايات

 .عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوني واملالي واالداري 

 .تقييم شفاع ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضاًل عن االشراع الرقابي واألخالقي 

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

 .تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبقًا للقواعد واملعايري املطبقة حاليًا 

                                                      
 .C 2011/28الوثيقة   4
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  تطابق اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات

ج وامليزانية والرحد الرئيسية األخرى مع اجلدول املقرر لالجتماعات، من أجل تطبيق نظام إعداد ال ام

 املستند إىل النتائج.

 : إحدار القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توحيات إىل املؤمتر.املخرجات

 :األنشطة

  استعرا  وتقييم توحيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأ  أداء امليزانية وال نامج وعمليات

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

  استعرا  وتقييم توحيات جلنة املالية خبصوص املبادئ األخالقية، واملراجعة الداخلية واخلارجية على

 حد سواء.

  استعرا  وتقييم توحيات جلنة املالية بشأ  السياسات والنظم، يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية

حد سواء، بشأ  املوارد البشرية والعمليات االدارية واخلاحة باألعمال والتعاقد والشراء وتكنولوجيا على 

 املعلومات واالتصاالت.

 تقرير تنفيذ و استعرا  وتقييم توحيات جلنق ال نامج واملالية بشأ  عمليات التقييم االسرتاتيجي

 *.ال امج

 ورية والقانونية بشأ  املسائل الدستورية والقانونية.استعرا  وتقييم توحيات جلنة الشؤو  الدست 

 لس اجملإلدارة ولتقرير  -( 9002لوظيفة التقييم كل ست سنوات )االستعرا  األول يف عام  تقييم مستقّل

 *.مع توحيات جلنة ال نامج

 :أساليب العمل

  جلنة الشؤو  الدستورية تلقي املشورة من جلنق املالية وال نامج ومن اجتماعاتهما املشرتكة، ومن

 والقانونية.

 .إجراء دراسة معّمقة الحدى املسائل الرئيسية الق خيتارها اجمللس مرة كل سنتني 

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

 رصد أداء اإلدارة - دال

 لالستعرا  والرحد املنتظمني من قبل اجمللس.: خضوع الغايات احملددة ألداء االدارة النتيجة

 :املؤشرات والغايات

 .متاشي أداء االدارة مع الغايات احملددة على مستوى األداء 

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

 :األنشطة

 بأهداع األداء يف إطار نظام إعداد امليزانية واالدارة باالستناد إىل النتائج،  رحد أداء االدارة مقارنة

وبالعودة إىل اخلطة املتوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارير جلنق املالية وال نامج 

 واجتماعاتهما املشرتكة.

 يمية.استعرا  مساهمة املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج التنظ 

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

 املخرجات والتأثريات املقررة بالفعل.

 .دراسة توحيات جلنق ال نامج واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانية 

 :أساليب العمل

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

 .عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء 

 ختطيط العمل وأساليب العمل - هاء

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

 :املؤشرات والغايات

 .الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس 

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

 بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.

 إطار. إعداد حفحة غالع موّحدة لوثائق اجمللس يرد فيها االجراء 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 ُيعر  على املؤمتر بشأ  خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس 

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

 .استعرا  حالة تنفيذ قرارات اجمللس 

 املنظمات الدولية األخرى، بهدع 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 الق تستند إىل االستنتاجات الق يتوحل إليها الرئيس

 للمجلس يف إغالق وتلخيص كل بند.

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

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

 املتعددة السنوات ومتابعتها.

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

 املستقّل للمجلس.

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

( أ  يتضمن برنامج العمل املتعدد السنوات 9009 يونيو/ حزيرا الرابعة واألربعني بعد املائة )طلب اجمللس يف دورته 

 : إجراءات خطة العمل الفورية الق مل تستكمل بعد

  تاريخ اإلنتهاء رقم إجراء خطة العمل الفورية ووصفه

    إّن اجمللس  

توحية واضحة إىل املؤمتر بشأ   اجمللسسوع يقدم  9-08

القرار اخلاص بال نامج وامليزانية مبا يف ذلك مستوى 

 .امليزانية

 .معّلق الطالع األعضاء

    إجراءات أخرى لتحسني فعالية حوكمة املنظمة  

سيقوم اجمللس بتقدير األعمال املتعلقة بإحالح  9-32

ووظيفتها احلوكمة، مبا يف ذلك دور املؤمترات االقليمية 

 .باستعرا  مستقل كمساهمة منه يف هذه العملية

 يونيو/ حزيرا 
9002  

 – CL 149/LIM/4 ُأنظر الوثيقة

االستعرا  املستقل الحالحات اختصاحات 

 احلوكمة

    تعيني املدير العام ومدة واليته  

ينظر مؤمتر املنظمة يف املؤهالت املطلوب  ()ج 9-000

العام ُبغية املوافقة عليها،  توافرها لشغل منصب املدير

وهي مؤهالت تعدها جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم 

 .9002عام  اخلارجي املستقل يف

 .معّلق الطالع األعضاء

    املتابعة من قبل األجهزة الرئاسية  

أي تغيريات مستصوبه يف حجم عضوية اجمللس ... 2-2

والتمثيل االقليمي فيها واقرتاح أي تغيريات الزمة يف 

النصوص األساسية، يف ضوء مشورة جلنة الشؤو  

الدستورية والقانونية، على املؤمتر العام يف دورته املزمع 

 .9002عقدها يف عام 

 .معّلق الطالع األعضاء
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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 دورتا  )أ(

 خالهللا  اجملللس  سليقوم  واللق  ،للملؤمتر  العاديلة  الدورات من األقل على يومًا 20 قبل واحدة دورة )ب(

 واخلطلة  ،سلنوات(  2 كلل  )ملرة  االسلرتاتيجي  االطلار  بشلأ   امللؤمتر  إىل توحيات برفع خاص بشكل

 وامليزانية؛ العمل وبرنامج ،األجل املتوسطة

 بانتخلاب  خلاص  بشكل خالهلا اجمللس سيقوم والق ،للمؤمتر العادية الدورة انتهاء فور واحدة دورة )ج(

  والقانونية؛ الدستورية الشؤو  وجلنة املالية وجلنة ال نامج جلنة وأعضاء رؤساء

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

 تعديله يتمعلى أ   ،أدناه اجلداول يف الوارد النحو على للمجلس االشارية املتجددة العمل خطة شكل يكو  -9

ومن هنا إليه،  هاترفع تقاريرذلك، مبا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة الق  اجمللس طلب كّلما

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

 السابقة. دورته يف املتخذة القرارات تنفيذ حالة عن وثيقة باستعرا  يعقدها الق الدورات يف اجمللس يقوم -2

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

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

 األخرى؛ االشراع ومسائل املبادئ األخالقيةو املراجعة -

 البشرية؛ املوارد -

 الطوعية؛ املساهمات ذلك يف مبا املوارد، تعبئة -

 الالمركزية؛ مسائل -

 والشراء؛ التعاقد مسائل -

 واالتصاالت؛ املعلومات بتكنولوجيا املتصلة املسائل -

 ؛االسرتاتيجي، واستجابات االدارة التقييم عمليات -

  املنظمة. على تؤثر الق االشراع مسائل بشأ  ككّل املتحدة األمم منظومة يف املستجدات -
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 2064 ديسمرب/ كانون األولبعد املائة للمجلس،  مسونالدورة اخل

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 ( 9002نوفم / تشرين الثاني تقرير االجتماع املشرتك بني جلنق ال نامج واملالية ) (0)

 (9002نوفم / تشرين الثاني تقرير جلنة ال نامج ) (9)

 (9002نوفم / تشرين الثاني تقرير جلنة املالية ) (2)

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 (9002أكتوبر/ تشرين األول  -سبتم / أيلول )تقرير جلنة الزراعة  (2)

 (9002أكتوبر/ تشرين األول  -سبتم / أيلول )تقرير جلنة مشكالت السلع  (2)

 ( 9002 يونيو/ حزيرا تقرير جلنة مصايد األمساك ) (2)

 (9002 يونيو/ حزيرا )تقرير جلنة الغابات  (3)

 (9002أكتوبر/ تشرين األول )تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (8)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (9002أكتوبر/ تشرين األول )تقرير جلنة الشؤو  الدستورية والقانونية     (2)

 مسائل احلوكمة

 الحالحات احلوكمةاالستعرا  املستقل  (00)

الرتتيبات اخلاحة بالدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوحية اجمللس  (00)

 بشأ  موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر(

 9008-9002 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات (09)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس  (02)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (02)

 ؛انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي (0)

 9002التقرير السنوي للمجلس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (9)

 *العاملية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة الثاني املعين بالتغذية الدولياملؤمتر  (02)

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (02)

 9002-9002 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة (03)

 املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول األعمال  (08)

 أساليب عمل اجمللس (02)
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 2062مارس/ آذار اخلمسون بعد املائة للمجلس، و اديةاحلالدورة 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

رفع توحية إىل  -( 9003-9002( وبرنامج العمل وامليزانية )9003-9002استعرا  اخلطة املتوسطة األجل ) (0)

 املؤمتر بشأ  مستوى امليزانية

 ( 9002مارس/ آذار تقرير االجتماع املشرتك بني جلنق ال نامج واملالية ) (9)

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

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

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( 9002ف اير/ شباط جلنة الشؤو  الدستورية والقانونية )تقرير  (2)

 مسائل احلوكمة

 كلمة املرشحني ملنصب املدير العام (2)

 االستعرا  املستقل الحالحات احلوكمة (3)

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

9008-9002 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات (2)
 

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (00)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (00)

  9002-9002 األخرى يف الفرتةاجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية  (09)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (02)

 أساليب عمل اجمللس (02)

 

 2062 يونيو/ حزيرانالدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للمجلس، 

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة ال نامج (0)

 االثين عشر للجنة املالية انتخاب الرئيس واألعضاء (9)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤو  الدستورية والقانونية (2)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (2)

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

  9002-9002 الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةاجلدول الزمين الجتماعات األجهزة  (2)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (3)
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 2062 ديسمرب/ كانون األول - تشرين الثانينوفمرب/ الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة للمجلس، 

 املالية واإلداريةاملسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل 

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

 ( 9002أكتوبر/ تشرين األول )تقرير االجتماع املشرتك بني جلنق ال نامج واملالية  (9)

 ( 9002أكتوبر/ تشرين األول )تقرير جلنة ال نامج  (2)

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

 جلنة األمن الغذائي العاملي

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

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (9002 سبتم / أيلول)تقرير جلنة الشؤو  الدستورية والقانونية  (2)

 مسائل احلوكمة

 برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:  (3)

 جلنة املالية 

 جلنة ال نامج 

 جلنة الشؤو  الدستورية والقانونية 

 املؤمترات االقليمية 

 اللجا  الفنية 

 اجمللس 

 9002-9002املتعدد السنوات  اجمللس برنامج عمل (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (2)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (00)

 ؛انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي (0)

 9002التقرير السنوي للمجلس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (9)

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (00)

 9003-9002 األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةجتماعات اجلدول الزمين ال (09)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (02)

 أساليب عمل اجمللس (02)
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2061حزيران  الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/
 

  املالية واإلداريةاملسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل 

 9002 -9002تقرير تنفيذ ال امج  (0)

 ( )حيدد الحقا(9002تقرير االجتماع املشرتك بني جلنق ال نامج واملالية )... (9)

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

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

 املؤمترات اإلقليمية

 ( )حيدد الحقا(9002...املؤمتر االقليمي ألفريقيا )تقرير  (2)

 ( )حيدد الحقا(9002...تقرير املؤمتر االقليمي آلسيا واحملي  اهلادئ ) (2)

 ( )حيدد الحقا(9002...تقرير املؤمتر االقليمي ألوروبا ) (3)

 الحقا(( )حيدد 9002...تقرير املؤمتر االقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ) (8)

 ( )حيدد الحقا(9002...تقرير املؤمتر االقليمي للشرق األدنى ) (2)

 ( )حيدد الحقا(9002تقرير املؤمتر االقليمي ألمريكا الشمالية ) (00)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

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

 مسائل احلوكمة

 9002-9002املتعدد السنوات  اجمللس برنامج عمل (09)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (02)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة  (02)

 9003-9002 األخرى يف الفرتةجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية اجلدول الزمين ال (02)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس  (02)

 أساليب عمل اجمللس (03)

 

2061 ديسمرب/ كانون األول - نوفمرب/ تشرين الثانيالدورة اخلامسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، 
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 االسرتاتيجي  االطاراستعرا   (0)

 ( )حيدد الحقا(9002تقرير االجتماع املشرتك بني جلنق ال نامج واملالية )...  (9)

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

 ( )حيدد الحقا(9002تقرير جلنة املالية )...  (2(
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 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

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

 ( )حيدد الحقا(9002...تقرير جلنة مشكالت السلع ) (2)

 ( )حيدد الحقا(9002...تقرير جلنة مصايد األمساك ) (3)

 (املؤمتر العاملي للغابات)مبا يف ذلك البند الفرعي عن  ( )حيدد الحقا(9002...تقرير جلنة الغابات ) (8)

 ( )حيدد الحقا(9002...جلنة األمن الغذائي العاملي )تقرير  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

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

 مسائل احلوكمة

اجمللس بشأ  موضوع  الرتتيبات اخلاحة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوحية (00)

 للمناقشة العامة يف املؤمتر(

 9090-9003برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (09)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (02)

 مسائل أخرى

 :برنامج األغذية العاملي (02)

 ؛انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي (0)

 9002التقرير السنوي للمجلس التنفيذي ل نامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (9)

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (02)

 9008-9002 جتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةاجلدول الزمين ال (02)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (03)

 أساليب عمل اجمللس (08)

 

2067 أبريل/ نيسانواخلمسون بعد املائة للمجلس،  سادسةالدورة ال
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

رفع توحية إىل  -( 9002-9008العمل وامليزانية )( وبرنامج 9090-9008استعرا  اخلطة املتوسطة األجل ) (0)

 املؤمتر بشأ  مستوى امليزانية

 ( )حيدد الحقا(9003تقرير االجتماع املشرتك بني جلنق ال نامج واملالية )...  (9)

 ( )حيدد الحقا(9003تقرير جلنة ال نامج )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(9003تقرير جلنة املالية )...  (2(

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 ( )حيدد الحقا(9003تقرير جلنة الشؤو  الدستورية والقانونية ).. (2)
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