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 اجمللس
 

 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 4112ديسمرب/كانون األول  5-1روما، 

 (4115مارس/آذار  42-42ترتيبات الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس )

 (4115يونيو/حزيران  12-6والدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )

 
 املوجز
 

 منظمددة األغيددة والزراعددة )ال دداو(   والددثالثمل ملدد  ر   التاسددعةالدددورة اخلاصددة برتتيبددات العددن تقدددم هددذه الوثيقددة ةددة عامددة     

بشأن جدول ( وتتضّمن اقرتاحات 1035مارس/آذار  12-11والدورة احلادية واخلمسمل بعد املائة للمجلس ) (1035 /حزيرانيونيو 6-31)

 القرارات والدعوات.  واالنتخاب ومليات  ،لبنودلواجلدول الزمين  األعمال امل قت للدورة

 اإلجراءات املقرتحة من جانب اجمللس
 

 يطلب من اجمللس اختاذ قرارات بشأن:

 األعمال امل قت للدورة التاسعة والثالثمل مل  ر منظمة األغذية والزراعة )املرفق ألف(؛جدول  )أ(

 املوضوع الرئيسي للمناقشة العامة بشدأن حالدة األغذيدة والزراعدة، علدى أال تتجداوا بياندات روسدا  الوفدود ا إطدار هدذا البندد             )ب(

 اخلمس دقائق؛

 :خبصوصلتلقي الرتشيحات املهل الزمنية اةددة  )ج(

 ؛1032 /حزيرانإىل يونيو 1035 / وايوليواملمتدة من الرئيس املستقل للمجلس لل رتة  منصب 

 خالل ال رتة اجمللسا عضوية ال: 

 ؛1038 /حزيرانإىل يونيو 1035 من يوليو/ وا (3)

 .1039 /حزيرانإىل يونيو 1036 / وايوليوومن  (1)

 إنشا  جلنتمل: )د(

 األوىل(الرئيسية )اللجنة مسائل السياسات بشأن املسائل املوضوعية و (3)

 الثانية(الرئيسية الربنامج وامليزانية )اللجنة بشأن مسائل  (1)

   بص ة مراقب. الدورة لمشاركة الدعوة فلسطمل  )هد(

 ميكن توجيه أي است سارات حول مضمون هذه الوثيقة إىل:

 netpetS dwoDالسيد 

 رئيس فرع امل  ر واجمللس والعالقات مع احلكومات

 +190652051059اهلاتف: 
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 قدمةامل -ألف 

 

 الثامندددة والدددثالثمل تدددهدور ااملددد  ر  بندددا  علدددى قدددرار ،لمددد  رل التاسدددعة والثالثدددون دورةسدددتدعقد الددد -3

1035 /حزيرانيونيو 31إىل  6من املمتدة ال رتة  خالل(، ا روما 1031يونيو/حزيران  35-11)
1. 

 

د سياسددتها يدددوعددن ح اجلهدداا املسدد ول ا نهايددة املطدداذ عددن اختدداذ القددرارات ا املنظمددة  هددو واملدد  ر  -1

 وحيدرص املد  ر علدى    .2االسرتاتيجية وامليزانيدة ونهائية بشأن األهداذ القرارات الذ اختعن اوتمل العام تهاواسرتاتيجي

ويعمل عادة بنا  على توصيات اللجان ال نيدة للمنظمدة وم  راتهدا     ضمان االتساق ا السياسات العاملية واألطر التنظيمية

اإلقليمية واجمللس، حيث يقتضي األمر ذلك. ويوافق امل  ر حديدًا على أولويات املنظمة واسرتاتيجيتها وميزانيتهدا ا  

 ضو  توصيات اجمللس. 

 

 وموضوع النقاش العام والتصويتجدول األعمال  - باء

 

 جدول أعمال م قت للم  ر. املرفق ألفيرد ا  - 1

 

 هما:و ،رئسيتان وستشكل جلنتان -0

  ؛املسائل املوضوعية ومسائل السياساتبشأن األوىل الرئيسية اللجنة 

 مسائل الربنامج وامليزانية.بشأن الثانية  الرئيسية اللجنة 
 

( جددول امدين   1035أبريل/نيسدان   12-11) احلادية واخلمسمل بعد املائدة وسيدعرض على اجمللس ا دورته  -5

 م قت لدورة امل  ر، مبا ا ذلك ت اصيل االجتماعات اجلانبية.

 

يكون عادة لكل دورة من دورات امل  ر موضوع رئيسي واحد يت ق عليه امل  ر وذلدك عدادة بندا  علدى توصدية       -6

 ية للم  ر كاآلتي:اجمللس. وكانت املواضيع املختارة للنقاش العام ا الدورات الثالث املاض

 ( "1031"النظم الغذائية من أجل األمن الغذائي وتغذية أفضل) 

 ( "1033"الدور احليوي للمرأة ا الزراعة والتنمية الري ية) 

 "         "ايادة القدرة على التأّهب للتهديدات وحداالت الطدوارا الغذائيدة والزراعيدة واالسدتجابة ال عالدة هلدا

(1009) 
 

                                        
 .C 2013/REPا الوثيقة  311ال قرة   1
 .2/1009قرار امل  ر   2
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 1035وبهذا الصدد، قد يرغب اجمللس ا النظر ا إمكانية مراعاة موضوع تقرير حالة األغذية والزراعة لسنة  -2

بعنوان "استعراض حالة األغذية والزراعة"  من جدول األعمال 30لنقاش العام ا امل  ر ضمن البند عند اقرتاح موضوع ا

 كاآلتي:
 

 "ي كد الحقًا[ ".ي والتغذية والتنمية الزراعية املستدامةاحلماية االجتماعية من أجل األمن الغذائ[ 

 

 ه من املتوقع أن تدليونظرًا إىل أن هناك مخسة أيام فحسب متاحة للعمل ا اجتماعات اجللسة العامة وإىل أن -8

اتباع ما درجت ، قد يرغب اجمللس ا 30الغالبية العظمى من روسا  الوفود املشاركة ا امل  ر ببيانات ا إطار البند 

 مس دقائق. اخلبأال تتجاوا مدة إلقا  كّل بيان  عليه العادة والتوصية

 

النتخاب ( 3: )1035يونيو/حزيران  31وقد يرغب اجمللس أيضًا ا أن يوصي بتخصيص يوم اجلمعة  -9

وى امليزانية وللتصويت على مست( 1) ؛والنتخاب أعضا  اجمللس )باالقرتاع السري(( 1)؛الرئيس املستقل للمجلس

 )مبناداة األمسا  إليكرتونيا(. 1032-1036لل رتة 

 

وسعيا إىل تبسيط اإلجرا ات والنقاش خالل الدورة، ستتضمن وثائق الدورة موجزًا وستسّلط الضو  علدى املسدائل    -30

الد  سديتخذها   املطروحة على امل  ر الختاذ قرار بشأنها. وسيتّم ذلك حيثما أمكن من خالل عرض مشداريع القدرارات   

 امل  ر ا شكل جاهز للموافقة عليها وإلدراجها ا التقرير النهائي للدورة.

 

 تشكيل الوفود - جيم

 

من الدستور )املرفق با (، يكون كل عضو من أعضدا  املنظمدة    1يرتأس الوارا  عادة وفود بلدانهم. وطبقًا للمادة  -33

ممثاًل مبندوب واحد وميكن أن يرافقه مناوبون ومساعدون ومستشارون. وميكن التسجيل على اإلنرتنت مباشرة من خالل 

بكلمددددة سددددّر علددددى العنددددوان التددددالي:    ةاةميددددواملنظمددددة ا  اخلاصددددة باألعضددددا   ةاإللكرتونيدددد البوابددددة

gateway/en-http://www.fao.org/members . إرشادات التسجيل املباشر على اإلنرتندت مدن    االطالع علىكما ميكن

أن التسجيل املباشدر علدى اإلنرتندت يقتضدي حميدل صدورة رقميدة حديثدة          وجتدر اإلشارة إىل. ن سه املوقع اإللكرتوني

 حبجم صورة جواا الس ر.

 

 للمؤمتر اهام الدستوريةامل - دال

 

باإلضافة إىل اعتماد التعديالت املدخلة علدى دسدتور املنظمدة والئحتهدا وأنظمتهدا، واملوافقدة علدى االت اقيدات          - 31

   الدستورية اةددة اآلتية:واالت اقات، يتوىل امل  ر املهام 

http://www.fao.org/members-gateway/en/
http://www.fao.org/members-gateway/en/
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 قبول األعضا  اجلدد

 

يقبل امل  ر، باعتباره أعلى سلطة ا املنظمة، انضمام األعضا  اجلدد إىل املنظمة ويعاجل مجيع املسائل املتعلقة  - 31

مدن   1-39لالنضدمام إىل عضدويتها. وطبقدا للمدادة      أي طلدب املنظمة حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة  ومل تتلقَّبالعضوية. 

يوما من افتتاح دورة امل  ر، أي يوم اخلميس  10الالئحة العامة للمنظمة، جيوا أن تتلقى املنظمة طلبات االنضمام قبل 

اوا العددد  قبول األعضا  اجلدد باالقرتاع السّري بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة، شرط أن يتج تقرر. وي1035مايو/أيار  2

الكلي لألصوات امل يدة واملعارضة نصف عدد الدول األعضا  ا املنظمة. وتسرى العضوية اعتبارا من تاريخ موافقة املد  ر  

 على الطلب.

 

 املدير العامتعيمل 
 

ال  تدنص علدى    الالئحة العامة للمنظمةمن  3-12ختضع إجرا ات الرتشيح ملنصب املدير العام ألحكام املادة  - 30

 ما يلي:
 

  من الدستور، يدعمل املدير العام للمنظمة وفقا للشروط التالية: 2من املادة  3 ل قرة وفقا ل  -3" 

عند اقرتاب انتها  مدة املدير العام، يدرج موضوع تعيمل مدير عام جديد ا جدول أعمال الدورة العاديدة   )أ(

خدمته، وعند خلو منصب املدير العام ألي سبب آخدر، أو عندد   للم  ر السابقة مباشرة على انتها  مدة 

التبليغ عن قرب خلوه، يدرج موضوع تعيمل مدير عام جديد ا جدول أعمال الدورة التالية للم  ر ال  

  ت تتح بعد مائة وعشرين يوما على األقل من خلو املنصب أو من اإلخطار خبلوه.

ر العام، حيدد اجمللس املواعيد ل رتة ميكن فيها للدول األعضا  أن تتقددم  وعند النظر ا انتها  مدة املدي  )ب(

وأن  ثالثدة أشدهر  برتشيحات إىل منصب املدير العام. وينبغي أن تستغرق فرتة الرتشيح مدة ال تقدل عدن   

يومًا على األقل من بد  دورة اجمللس املشار إليهدا ا ال قدرة ال رعيدة )ج( مدن هدذه       ثالثملتنقضي قبل 

وتبلغ   قرة. وخيطر األممل العام للم  ر واجمللس كل الدول األعضا  واألعضا  املنتسبة ب رتة الرتشيح.ال

من هذه الالئحدة، إىل األمدمل العدام للمد  ر      31من املادة  5الرتشيحات الصحيحة، املقدمة طبقا لل قرة 

واجمللدس هدذه الرتشديحات علدى     واجمللس ا املوعد الذي حيدده اجمللس. ويواع األممل العام للم  ر 

مجيع الدول األعضا  واألعضا  املنتسبة ا املوعد اةدد مدن اجمللدس. وا حالدة إجدرا  االنتخداب ا      

يومدا   10دورة عادية من دورات امل  ر، ينبغي أال تقل املدة ال  حيددها اجمللدس هلدذا الغدرض عدن     

  ل رعية )ج( من هذه ال قرة.قبل انعقاد دورة اجمللس املنصوص عليها ا ال قرة ا

ورهنًا بالرتتيبات ال  قد يتخذها اجمللس، مبا يتماشى مع هذه الالئحة ويك ل املسداواة الصدارمة بدمل      )ج(

كل املرشحمل، فإن على املرشحمل التحدث أمام دورة اجمللس الد  ينبغدي أن تعقدد قبدل سدتمل يومدًا       

سدئلة الد  قدد يطرحهدا علديهم منددوبو الددول األعضدا          على األقل من دورة امل  ر، واإلجابة علدى األ 

واألعضا  املنتسبة ا املنظمة. ولن يددور هنداك أي نقداش ولدن خيلدص اجمللدس إىل أي اسدتنتاجات أو        

  توصيات من أي من البيانات أو املداخالت املقدمة.
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نة عقب افتتداح دورة املد  ر،   حدد اللجنة العامة تاريخ االنتخاب وتبادر بإعالنه ا أقرب فرصة ممكو ()د 

مع مراعاة البد  ا انتخاب املدير العام واستكماله، إذا جرى ا دورة عادية، خالل أيام العمدل الثالثدة   

ويتحدث املرشحون ملنصب املدير العدام أمدام دورة املد  ر الد  سديتم فيهدا        التالية الفتتاح تلك الدورة.

قد يطرحها عليهم مندوبو الدول األعضا  واألعضا  املنتسدبة رهندا   االنتخاب وجييبون على األسئلة ال  

 ."بالرتتيبات ال  قد يتخذها امل  ر اتساقا مع هذه القواعد بهدذ ضمان املساواة فيما بمل املرشحمل

 

لسدابقة،  . وعمال باألحكام املذكورة ا ال قدرة ا 1035يوليو/ وا  13وستنتهي مدة والية املدير العام احلالي ا  -35

يناير/كانون الثاني  13إىل   1030نوفمرب/تشرين الثاني  3حدد اجمللس ا دورته التاسعة واألربعمل بعد املائة ال رتة من 

 إىل 1035أغسدطس/آب   3باعتبارها ال رتة ال  ميكن خالهلا تلقي الرتشيحات ملنصب املددير العدام لل درتة مدن      1035

يحات ال  يتم تلقيها ا املوعد النهدائي بعدد ذلدك بأسدبوع بواسدطة تعمديم ومدن        . وستعمم الرتش1039يوليو/ وا  13

 .3املنظمة خالل البوابة اإللكرتونية اخلاصة باألعضا  ا

 

بالكلمات ال  سيلقيها املرشحون ملنصب املدير اإلجرا ات املتعلقة على التوالي  واملرفق دال املرفق جيموترد ا  - 36

 امل  ر والدورة احلادية واخلمسمل بعد املائة للمجلس.العام أمام كل من 

 

 تعيمل الرئيس املستقل للمجلس

 

مدن الالئحدة العامدة     3-11من الدسدتور واملدادة    1-5ملادة حكام ايعمل امل  ر الرئيس املستقل للمجلس وفقا أل -32

  . للمنظمة

 

)ب( من الالئحة العامدة للمنظمدة علدى أن حيددد اجمللدس املوعدد النهدائي لتقدديم الددول          3-11وتنص املادة    -38

األعضا  ترشيحاتها ملنصب الرئيس املستقل للمجلس، إىل األممل العام للم  ر واجمللس. وباملثدل حيددد اجمللدس أيضدًا     

ظمة. وعماًل باإلجرا ات املرعّية سابقًا، قدد  املوعد الذي يرسل فيه األممل العام هذه الرتشيحات إىل مجيع األعضا  ا املن

لتلقدي الرتشديحات    كدخخر موعدد   5103أبريل/نيسان  8 األربعا من ظهر يوم  00.31الساعة يرغب اجمللس ا حديد 

بواسدطة   كموعد يقوم فيده األمدمل العدام بتعمديم هدذه الرتشديحات       5103أبريل/نيسان  35 األربعا ويوم هلذا املنصب، 

   .ة اخلاصة باألعضا  ا املنظمةاإللكرتوني البوابةخالل  ومن تعميم

                                        
 .CL 149/REPمن الوثيقة  12ال قرة   3
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 انتخاب أعضا  اجمللس
 

من الدستور. وسدتدعمم وثيقدة من صدلة بشدأن انتخداب       3-5ينتخدب امل  ر أعضا  اجمللس طبقًا ألحكام املادة  - 39

)أ( 30 -11. ووفقا ألحكدام املدادة   C 2015/11الرتشيددح، ضمن وثيقة امل  ر رقم مش وعة باستمارة أعضدا  اجمللدس، 

 من الالئحة العامة للمنظمدة، حيددد املد  ر تداريخ االنتخداب وآخدر موعدد لتقدديم الرتشديحات النتخابدات اجمللدس.           

)ج( من الالئحة العامة للمنظمة، جيب دعم الرتشديح كتابدة مدن قبدل منددوبي دولدتمل       30 -11وكما نصت عليه املادة 

عضوتمل لدى امل  ر، غري مندوب الدولة العضو املرشحة، على أن تدرفق بالرتشيح موافقة رمسية خطّية بقبدول الرتشديح   

لمنظمة بشكل حمدد على أن تدخطدر  )د( من الالئحة العامة ل30 -11من مندوب الدولة العضو املرشحة. كما تنص املادة 

اللجنة العامة امل  ر بالرتشيحات الصحيحة ال  وردت، وذلك قبل املوعد اةدد لالنتخداب بثالثدة أيدام عمدل علدى      

األقل. وعلى ضو  هذه الشروط، قد يرغب اجمللس ا التوصية بأن يكدون آخدر موعدد لتلقدي الرتشديحات عندد السداعة        

 .1035يونيو/حزيران  8 من ظهر يوم االثنمل 31.00
 

 هيئة مكتب املؤمتر - هاء
 

اخلمسمل بعد )ب( من الالئحة العامة للمنظمة، يدطلب إىل اجمللس، خالل دورته 5-10وفقًا ألحكام املادة  -10

رئيسا ( 1( رئيس امل  ر؛ )3البلدان إىل تقديم ترشيحات للمناصب التالية: ) دعوة( 1030)ديسمرب/كانون األول  املائة

( األعضا  السبعة املنتخبمل ا اللجنة العامة للم  ر؛ 0( ثالثة نواب لرئيس امل  ر؛ )1اللجنتمل الرئيسيتمل للم  ر؛ )

 ( واألعضا  التسعة ا جلنة أوراق الت ويض.5)

 

ضدا  ا هيئدة   (، األع1035 آذار/مارسبعد املائة ) واخلمسملاحلادية ومن املتوقع أن يعّين اجمللس، ا دورته  -13

والدثالثمل. أمدا    التاسدعة املكتب املشدار إلديهم ا ال قدرة السدابقة والدذين سيصدادق علديهم أيضدًا املد  ر خدالل دورتده            

 الرتشيحات ملنصب نائيب رئيس اللجنتمل الرئيسيتمل األوىل والثانية، فسيصادق عليها امل  ر من خالل اللجنة العامة.

 

يباشر أعضا  جلنة أوراق الت دويض عملدهم ا غضدون اخلمسدة عشدر يومدًا       وكما جرت عليه العادة ا املاضي،  -11

  ال  تسبق موعد افتتاح أعمال امل  ر.
 

 املؤمتر قرارات – واو
 

دورتده  ( بدأن يقدّر املد  ر ا    1031أوصى اجمللس ا دورته الثامنة واألربعمل بعد املائة )ديسمرب/كانون األول  -11

التاسعة والثالثمل إلغا  جلنة القرارات التابعدة للمد  ر مدع اإلشدارة إىل أّن إعدادة النظدر بوظدائف اللجندة مدن الناحيدة           

التحريرية ميكن أن تتواله، عند االقتضا ، جلنة خمصصة يتم إنشاوها طبقًا لالئحة العامة للمنظمة أو ميكدن إيكاهلدا إىل   

لغا  جلنة القرارات، ا الرتتيبات العادية املتبعة ا دورات امل  ر وستدحال إىل اللجنة األمانة. وسينظر اجمللس، عقب إ

 . وترد ا املرفق ها  املعايري القائمة حاليًا بشأن مشاريع قرارات امل  ر. 4العامة للم  ر لتعديلها ا ضو  ذلك
 

                                        
 .CL148/REP )ج( ا الوثيقة10 ال قرة  4
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 الدعوات - زاي

 

وللوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون ممثلة ا دورات امل  ر، دون حيّق لألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة  -10

أن يكون هلا حق التصويت. كما حيق للمنظمات احلكومية الدولية األخرى، ال  أبرمت ات اقًا مع املنظمة يتضمن 

 ة االستشارية أن أحكاما حمددة هلذا الغرض، املشاركة بص ة مراقب. وحيّق أيضًا للمنظمات غري احلكومية ذات الص

توفد مراقبمل عنها إىل دورات امل  ر. وللمدير العام أن يدعو، بص ة م قتة، املنظمات احلكومية الدولية األخرى 

 واملنظمات غري احلكومية ال  هلا ص ة استشارية أو ال  تربطها عالقات مع املنظمة، إىل املشاركة ا الدورة.

 

مددن الالئحدددة العامدددة     32األحكام املذكورة أعاله علدى النحدو املنصدوص عليده ا املددادة       واووترد ا املرفق  -15

للمنظمة وا سياسة منظمة األغذية والزراعدة بشدددأن العالقدددات مدع املنظمدددات الدوليدة غدري احلكوميدددة )النصدوص          

 "(.القسم "م -األساسية للمنظمة، اجلز  الثاني 

 

أن حييط علمًا باقرتاح املدير العام، كما درجت عليه العادة ا املاضي، دعوة فلسطمل  وقد يرغب اجمللس ا -16

 والثالثمل للم  ر بص ة مراقب. التاسعةإىل حضور الدورة 

 

 مشاريع القرارات

  مدن   31:00الرئيس املستقل للمجلس عند السداعة   ملنصبقّرر اجمللس أن يكون آخر موعد لتلقي الرتشيحات

 .1035أبريل/نيسان  8 األربعا يوم 

          ووافق اجمللس على أن يقدم إىل امل  ر جددول األعمدال امل قدت والرتتيبدات الدواردة ا هدذه الوثيقدة للموافقدة

 عليها، وأوصى على وجه اخلصوص مبا يلي:

ندة الرئيسدية   تشكيل جلنتمل رئيسيتمل للنظر على التوالي ا املسائل املوضوعية واملتعلقة بالسياسات )اللج )أ(

 األوىل( ومسائل الربنامج وامليزانية )اللجنة الرئيسية الثانية(؛

 مدن ظهدر يدوم االثدنمل     31:00أن يكون آخر موعد لتلقي الرتشيحات النتخابات اجمللس عندد السداعة    )ب(

 ؛1035يونيو/حزيران  31، وأن تتّم عملية االنتخاب يوم اجلمعة 1035يونيو/حزيران  8

 إىل فلسطمل حلضور امل  ر بص ة مراقب؛ توجيه دعوة )ج(

 دقائق لكّل بيان. 5أال تتجاوا مّدة البيانات ال  يدلي بها روسا  الوفود  )د(
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 املرفق ألف

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة

 

 مقدمة

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس -3

 اللجنة العامة وجلنة أوراق الت ويضتعيمل  -1

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة -1

 قبول املراقبمل -0

 التعيينات واالنتخابات

 طلبات االنضمام لعضوية املنظمة -5

 تعيمل املدير العام -6

 كلمة املرشحمل ملنصب املدير العام 6-3 

 تعيمل الرئيس املستقل للمجلس -2

 انتخاب أعضا  اجمللس -8

 للموظ ملجلنة املعاشات التقاعدية  تعيمل ممثلمل عن امل  ر العام للمنظمة ا -9

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات

 استعراض حالة األغذية والزراعة -30

 املؤمترات اإلقليمية - ألف

 الناشئة عن:مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية  -33

فرباير/شدباط   18-10تقرير امل  ر اإلقليمي الثداني والدثالثمل للشدرق األدندى )رومدا، إيطاليدا،        33-3 

1030) 

 30-30تقرير امل  ر اإلقليمي الثداني والدثالثمل آلسديا واةديط اهلدادا )أولنباتدار، منغوليدا،         33-1 

 (1030مارس/آذار 

 18-10تقريددر املدد  ر اإلقليمددي الثددامن والعشددرين ألفريقيددا )تددونس، اجلمهوريددة التونسددية،     33-1 

 (1030مارس/آذار 

أبريل/نيسددان  0-3تقريددر املدد  ر اإلقليمددي التاسددع والعشددرين ألوروبددا )بوخارسددت، رومانيددا،  33-0 

1030) 

 والبحدر الكدارييب )سدانتياغو، شديلي،     تقرير امل  ر اإلقليمي الثالث والثالثمل ألمريكا الالتينيدة  33-5 

 ( 1030مايو/أيار  6-9

امل  ر اإلقليمي غري الرمسي الثالث ألمريكا الشمالية )واشنطن العاصمة، الواليات  مساهمات 33-6 

 ((1030أبريل/نيسان  36-35املتحدة األمريكية، 
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 اللجان الفنية - باء

 العاملية الناشئة عن:مسائل السياسات واملسائل التنظيمية  -31

 (1030يونيو/حزيران  31-9تقرير الدورة احلادية والثالثمل للجنة مصايد األمساك ) 31-3 

 (1030يونيو/حزيران  12-11تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات ) 31-1 

أكتوبر/تشددرين األول  1 -سددبتمرب/أيلول  19تقريددر الدددورة الرابعددة والعشددرين للجنددة الزراعددة )  31-1 

1030) 

 (1030أكتوبر/تشرين األول  9-2تقرير الدورة السبعمل للجنة مشكالت السلع ) 31-0 

 جلنة األمن الغذائي العاملي - جيم

أكتوبر/تشرين  31) واحلادية واألربعمل( 1031أكتوبر/تشرين األول  33-2) األربعمل الدورتمل تقريرا -31

 الغذائي العاملي ( للجنة األمن1030األول 

 السياسات األخرى ومسائلاملسائل املوضوعية  - دال

 1035التقدم اةرا لتحقيق غايات األهداذ اإلمنائية لألل ية املتصلة خبطة التنمية ملا بعد سنة  -30

سنوات لسياسة األنشطة التن يذيدة ألغدراض التنميدة     أربعالتقرير عن االستعراض الشامل الذي جيري كل  -35

 ال  تضطلع بها منظومة األمم املتحدة

يناير/كدانون الثداني    11-39)يئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعدة  الدورة اخلامسة عشرة العادية هل تقرير -36

1035) 

 األغذيدة والزراعدة ومنظمدة الصدحة العامليدة     املشدرتك بدمل منظمدة    بالتغذيدة  املعدين  الثداني  مل  ر الددولي  ا -32

 (1030نوفمرب/تشرين الثاني  39-13)

   السنوات الدولية واأليام العاملية: -38

 1031 للكينواتقييم السنة الدولية  38-3 

 1030تقييم السنة الدولية للزراعة األسرّية  38-1 

 للرتبةواليوم العاملي  1035 للرتبةالسنة الدولية  38-1 

 1036السنة الدولية للبقول  38-0 

 الشراكة العاملية من أجل الرتبة -39

 برنامج األغذية العاملي املشرتك بمل األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة -10

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية

 1031-1031تقرير تن يذ الربامج ا ال رتة  -13

 1035تقرير تقييم الربامج عام  -11

 تقرير تولي ي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية ال رعية ملنظمة األغذية والزراعة -11

 1032-1036)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية لل رتة  1032-1030اخلطة املتوسطة األجل لل رتة  -10

 )مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية(
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 مسائل احلوكمة، واملسائل القانونية، واإلدارية واملالية

 مسائل احلوكمة - ألف

 تقييم إصالحات احلوكمة مبا ا ذلك دراسة تقرير االستعراض املستقل -15

 املسائل الدستورية والقانونية - باء

 التعديالت ا النصوص األساسية -16

 من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار( 31)أ( من املادة 30ل قرة التعديالت املقرتحة ا  16-3 

 مددن الالئحددة العامددة للمنظمددة  31مددن املددادة  31و 31و 0و 1ال قددرات التعددديالت املقرتحددة ا  16-1 

 )مشروع قرار(

 من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار( 11املادة التعديالت املقرتحة ا  16-1 

 الدستورية والقانونية األخرىاملسائل  -12

 املسائل اإلدارية واملالية -جيم 

 )مشروع قرار( 1031-1031احلسابات املراجعة لل رتة  -18

 )مشروع قرار( 1032-1036جدول االشرتاكات لل رتة  -19

الناشدئة عدن   املبالغ ال  يسددها االحاد األوروبدي لتغطيدة املصدروفات اإلداريدة وغريهدا مدن املصدروفات         -10

 عضويته ا املنظمة

 املسائل اإلدارية واملالية األخرى -13

 املسائل األخرى

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والثالثمل للم  ر -11

 أية مسائل أخرى -11

 حماضرة ماكدوغال التذكارية 11-3 

 تأبمل موظ ي املنظمة الذين وافتهم املنّية 11-1 

 إعالمية عن املوضوعني التاليني:وثائق سُتعّد 

 املعاهدات املتعددة األطراذ املودعة لدى املدير العام -ألف

 حالة االشرتاكات -با 

     11ستتاح ال رصة للمندوبمل الراغبمل ا إبدا  مالحظاتهم على الوثائق اإلعالمية للقيام بدذلك ضدمن البندد 

 .بعنوان "أية مسائل أخرى"
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 املرفق باء

 من دستور منظمة األغذية والزراعة 2 املادة مقتطف من

 

 املؤمتر

 [تنظم تشكيل الوفود اليت ]األحكام 

 

ويكدون لألعضدا  املنتسدبة حدق     . للمنظمة م  ر  ثل فيه كل دولة عضو وكدل عضدو منتسدب مبنددوب واحدد      - 3

 منصب أو يكون هلم حق التصويت. أيمداوالت امل  ر دون أن يشغلوا  ااالشرتاك 

 

وللمد  ر أن حيددد   . لكل دولة عضو وكل عضو منتسدب أن تعدمل منداوبمل ومسداعدين ومستشدارين ملنددوبيها       - 1

املسداعد أو املستشدار    أو وال يكدون للمنداوب   ،مداوالتده  اتنظم اشرتاك املنداوبمل واملسداعدين واملستشدارين     ال الشروط 

 حل حمل املندوب. إذا إالحق التصويت املداوالت  ااملشرتك 

 

 ال ميثل املندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب. - 1

 

وليس للدولة العضو املتخل ة عن دفع اشدرتاكاتها املاليدة للمنظمدة أن تتمتدع      لكل دولة عضو صوت واحد فقط. - 0

بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السدنتمل   إذاامل  ر  احبق التصويت 

اقتنع بأن عجزها عن الدفع  إذاجيوا للم  ر أن يسمح هلذه الدولة العضو بالتصويت  ،ومع ذلك التقومييتمل السابقتمل.

 .إرادتهايرجع لظروذ خارجة عن 
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 املرفق جيم

 بكلمة املرشحني ملنصب املدير العام أمام املؤمتراإلجراءات املتعلقة 

 

مدن الالئحدة العامدة للمنظمدة، ببيدان أمدام        31مدن املدادة    5بصورة صحيحة وفقًا لل قرة  ردّشحيدلي كل مرشح،  (3)

بدالرّد علدى األسدئلة     وحيددد ترتيدب إدال  املرشدحمل ببيانداتهم وقيدامهم      دقيقة. 35جلسة عامة للم  ر، ملدة تصل إىل 

 بقرعة جيريها الرئيس. وينبغي أن تتضمن البيانات عرضًا لروية املرشحمل بالنسبة إىل األولويات املقبلة للمنظمة.

 

األسئلة عرب الدرئيس الدذي يقدوم     لطرحدقيقة للبلدان األعضا  ا املنظمة  35وبعد كل بيان، ستتاح مدة تصل إىل  (1)

 دقيقة. 35لة ملدة تصل إىل للرد على األسئاملرشحمل الكلمة  بإعطا عندها 

 

علدى أن يدتم ضدمان    ، ( أعداله 1املخصص لألسدئلة واألجوبدة اةدددة ا ال قدرة )    وقت لرئيس تعديل الجيوا لو (1)

عند حديد الوقدت املخصدص لكدل مرّشدح، أن يراعدي قددر        ،لرئيسنبغي لاملساواة ا الوقت املمنوح لكل املرشحمل. وي

  أمام امل  ر ا اليوم ن سه. ماملرشحمل كلمته مجيعاملستطاع ضرورة أن يلقي 

 

يك ل الرئيس، مبساعدة األممل العام للمد  ر واجمللدس، التقيدد الصدارم بالوقدت املخصدص للبياندات ولألسدئلة          (0)

 واألجوبة على حد سوا .

 

 للمرشح التحدث بأي لغة من لغات املنظمة.وا جي (5)

 

. وال جيوا إجرا  أية مناقشات أو إنها  هذه العمليةاستكمال كل البيانات واألسئلة واألجوبة، يعلن الرئيس عند  (6)

 استخالص أية استنتاجات من البيانات أو األسئلة أو األجوبة.

 

 من الالئحة العامة للمنظمة. 12يشرع امل  ر ا تعيمل املدير العام وفقًا ألحكام املادة  (2)
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 دالاملرفق 

 اإلجراءات املتعلقة بكلمة املرشحني ملنصب املدير العام أمام اجمللس

 

من الالئحة العامة للمنظمة، ببيان أمام  31من املادة  5يدلي كل مرشح، ردّشح بصورة صحيحة وفقًا لل قرة  (3)

دقيقة. وحيدد ترتيب إدال  املرشحمل ببياناتهم وقيامهم بالرّد على األسئلة  35جلسة عامة للممجلس، ملدة تصل إىل 

 بقرعة جيريها الرئيس. وينبغي أن تتضمن البيانات عرضًا لروية املرشحمل بالنسبة إىل األولويات املقبلة للمنظمة.

 

األسئلة عرب الرئيس الذي يقوم دقيقة للبلدان األعضا  ا املنظمة لطرح  35وبعد كل بيان، ستتاح مدة تصل إىل  (1)

 دقيقة. 35عندها بإعطا  املرشحمل الكلمة للرد على األسئلة ملدة تصل إىل 

 

( أعاله على أن يتم ضمان 1وجيوا للرئيس تعديل الوقت املخصص لألسئلة واألجوبة اةددة ا ال قرة ) (1)

ديد الوقت املخصص لكل مرّشح، أن يراعي قدر املساواة ا الوقت املمنوح لكل املرشحمل. وينبغي للرئيس، عند ح

  املستطاع ضرورة أن يلقي مجيع املرشحمل كلمتهم أمام امل  ر ا اليوم ن سه.

 

يك ل الرئيس، مبساعدة األممل العام للم  ر واجمللس، التقيد الصارم بالوقت املخصص للبيانات ولألسئلة  (0)

 واألجوبة على حد سوا .

 

 التحدث بأي لغة من لغات املنظمة.جيوا للمرشح  (5)

 

عند استكمال كل البيانات واألسئلة واألجوبة، يعلن الرئيس إنها  هذه العملية. وال جيوا إجرا  أية مناقشدات   (6)

 أو استخالص أية استنتاجات من البيانات أو األسئلة أو األجوبة.
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 هاءاملرفق 

 معايري قرارات املؤمتر

 

 :معايري صياغة القرارات
 

 :جيب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على املسائل العادية التالية
 

 .تعديالت الدستور، والالئحة العامة للمنظمة، والالئحة املالية (3)

 .املوافقة أو التصديق على املعاهدات أو االت اقيات وتعديالتها (1)

 .أنظمتها األساسية وتعديالتها وإقرارمن الدستور  6املادة  مبوجباألجهزة  إنشا  (1)

 .اعتماد برنامج العمل وامليزانية لل رتة املالية التالية (0)

 القددرارات املتعلقددة باملسددائل املاليددة مثددل صددندوق رأس املددال العامددل، وجدددول االشددرتاكات، واعتمدداد       (5)

 .احلسابات املراجعة

 .الربامج الرئيسية ومسائل السياسات (6)

 .املنظمات الدوليةإىل األعضا  أو  إىلالتوصيات املوجهة  (2)

 .لمجلساملستقل لرئيس الاملسائل املتعلقة بتعيمل املدير العام و (8)

 ، ممددن هلددم أهميددة خاصددة الددذين وافددتهم املنيددة  املددوظ ملجبهددود بعددض الشخصدديات وتددأبمل   اإلشددادة (9)

 بالنسبة للمنظمة.
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 واواملرفق 

 مع املنظمات الدولية غري احلكومية بشأن العالقاتسياسة منظمة األغذية والزراعة 
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 12 املادة
 

 املنظمات الدولية املشرتكة
 
ملمثل األمم املتحدة، أو ملمثل وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، أن حيضر، وبرفقته مستشارون ومساعدون،  - 3

. وجيدوا  35اجللسات العامة للم  ر وجلسات اللجان الرئيسية واللجان املت رعة عنها واللجان املشدكلة مبقتضدى املدادة    

ت وتوايع وجهات نظر املنظمات ال  ميثلونها علدى املد  ر بنصوصدها    هل ال  املمثلمل أخذ الكلمة واالشرتاك ا املناقشا

 الكاملة، دون أن يكون هلم حق التصويت.
 
ملراقب أي منظمة دولية حكومية أخرى، تكون املنظمدة قدد أبرمدت معهدا ات اقيدة بشدأن تبدادل التمثيدل، أن          - 1

حيضر، ومعه مستشارون ومساعدون، اجللسات العامة للمد  ر، وجلسدات اللجدان الرئيسدية واللجدان ال نيدة املت رعدة        

راقبمل أخذ الكلمة، واالشرتاك ا املناقشات بنا  علدى  . وجيوا هل ال  امل35عنها، واللجان ال نية املشكلة مبقتضى املادة 

طلب الرئيس، دون أن يكون هلم حق التصدويت. وجيدوا هلدم أن يواعدوا علدى املد  ر وجهدات نظدر املنظمدات الد            

 ميثلونها بنصوصها الكاملة.
 
ون ومسداعدون،  ملراقب أي منظمة دولية غري حكومية تتمتدع بالصد ة االستشدارية أن حيضدر، ومعده مستشدار       - 1

اجللسات العامة للم  ر، وجلسات اللجان الرئيسية، واللجان ال نية املت رعة عنها، واللجدان ال نيدة املشدكلة مبقتضدى     

. وجيوا هل ال  املراقبمل أخذ الكلمة أمام هذه اللجان الرئيسية واللجان املت رعة عنها، واالشرتاك ا املناقشات 35املادة 

على طلب الرئيس، دون أن يكون هلم حق التصويت. كما جيوا هلم، مبوافقة مدن اللجندة العامدة     ال  جترى فيها بنا 

للم  ر، أخذ الكلمة ا اجللسات العامة للم  ر، وهلم أن يواعوا وجهات نظدر املنظمدات الد  ميثلونهدا علدى املد  ر       

 بنصوصها الكاملة.
 
الدولية األخرى ال  تدعى إىل أي دورة من دورات املد  ر، ويقددم   حيدد املدير العام، بص ة م قتة، املنظمات  - 0

  للم  ر قائمة بهذه املنظمات العتمادها.
 

 النصوص األساسية للمنظمة، اجلزء الثاني، القسم "م" مقتطف من
 

 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية
 

 ترتيبات عامة
 

تنشئ املنظمة العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية من أجل احلصول علدى مشدورتها وإشدراكها إشدراكا      - 5

 فّعاال ا عمل املنظمة.
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 املنظمات امل هلة للص ة االستشارية
 

 لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية الص ة االستشارية جيب أن: - 6
 

وجمال نشاطها، وأن  ثل امليدان الذي تعمل فيده  ثديال كافيدا، وأن    تكون ذات ص ة دولية ا تكوينها  )أ(

تكون ذات مركز معرتذ به جيعل آلرائها ا املسائل اخلاصة بالسياسة أهمية كبرية بالنسدبة للحكومدات   

 ومنظمة األغذية والزراعة؛

 تكون مهتمة بش ون تشمل جانبا جوهريا من جمال نشاط منظمة األغذية والزراعة؛ )ب(

 تكون ذات أهداذ وأغراض تت ق واملبادا العامة الواردة ا دستور منظمة األغذية والزراعة؛ )ج(

 يكون هلدا جهداا إداري دائدم، وممثلدون م وضدون، وإجدرا ات منظمدة، وجهداا لالتصدال بأعضدائها ا           )د(

 خمتلف البالد.
 

 املنظمات امل هلة للص ة االستشارية املتخصصة
 

 دولية غري حكومية م هلة الص ة االستشارية املتخصصة ينبغي أن:لكي تكتسب منظمة  - 2
 

 تكون ذات ص ة دولية ا تكوينها وجمال نشاطها وممثلة للميدان املتخصص الذي تعمل فيه؛ )أ(

 تكون مهتمة بش ون  ثل جانبا معينا من جمال نشاط منظمة األغذية والزراعة؛ )ب(

 ملبادا العامة ال  يتضمنها دستور منظمة األغذية والزراعة؛تكون أهدافها وأغراضها مت قة مع ا )ج(

 يكون هلدا جهداا إداري دائدم، وممثلدون م وضدون، وإجدرا ات منظمدة، وجهداا لالتصدال بأعضدائها ا           )د(

 خمتلف البالد.
 

 املنظمات امل هلة لص ة االتصال
 

 لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية ص ة االتصال جيب أن:   - 8
 

 تكددون ذات صدد ة دوليددة ا تكوينهددا وجمددال نشدداطها، وأن تكددون ممثلددة بدرجددة كافيددة للميدددان الددذي )أ(

 تعمل فيه؛

تكون مهتمة بش ون  ثل جانبا من ميدان نشاط منظمة األغذية والزراعة، وأن تكون ا مركز يدمكنهدا مدن    )ب(

 تقديم معونة عملية ا ذلك امليدان؛

 واملبادا العامة الواردة ا دستور منظمة األغذية والزراعة؛ تكون ذات أهداذ وأغراض تت ق )ج(

 يكون هلدا جهداا إداري دائدم، وممثلدون م وضدون، وإجدرا ات منظمدة، وجهداا لالتصدال بأعضدائها ا           )د(

 خمتلف البالد.


