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 اجمللس
 

 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة

 2015مارس/آذار  27-23روما، 

 الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر 

 (2015يونيو/حزيران  6-13)

 

 موجز

الزمين املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر وعلى قوائم باألعضاء يف مكتب املؤمتر اليت حتتوي هذه الوثيقة على اجلدول 

 ال يزال يتعّين تقديم الرتشيحات هلا.

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على اجمللس اختاذها

  ؛املرفق ألفاملصادقة على اجلدول الزمين املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر كما يرد يف 

 :اقرتاح مرشحني ملا يلي من األعضاء يف مكتب املؤمتر 

 رئيس املؤمتر؛ 

 رئيس اللجنة الرئيسية األوىل؛ 

 رئيس اللجنة الرئيسية الثانية؛ 

 ثالثة نّواب لرئيس املؤمتر؛ 

 سبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة؛ 

 .وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض 

 مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 

Stephen Dowd 
 رئيس فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات

 +39 06570 53459اهلاتف: 
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 مقدمة

 

(، سوف ُتعقد الدورة التاسعة 2013يونيو/حزيران  22-15بناء على قرار املؤمتر يف دورته الثامنة والثالثني ) -1

-1. وكان اجمللس قد وافق يف دورته اخلمسني بعد املائة )2015يونيو/حزيران  13إىل  6والثالثون للمؤمتر يف روما من 

 ( على جدول األعمال املؤقت للدورة. 2014ديسمرب/كانون األول  5

 

وتكّمل هذه الوثيقة الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة اليت وافق عليها اجمللس يف  -2

، مبا يف ذلك اقرتاح أن يكون موضوع النقاش العام يف إطار C 2015/12د املائة واليت ترد يف الوثيقة دورته اخلمسني بع

"استعراض حالة األغذية والزراعة" بعنوان "كسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل تعزيز القدرة على  10البند 

 زراعية املستدامة".الصمود يف املناطق الريفية: احلماية االجتماعية والتنمية ال

 

 اجلدول الزمين املؤقت

 

( على اجمللس لدراسته وإحالته بعد ذلك إىل املؤمتر للموافقة املرفق ألفُيعرض جدول زمين مؤقت للمؤمتر ) -3

 عليه.

 األعضاء يف مكتب املؤمتر

 

األقاليم، سوف تقوم اجملموعة أشار اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة، إىل أنه، التزامًا مببدأ التناوب بني  -4

اإلقليمية لبلدان جنوب غرب احمليط اهلادئ يف الفاو بتسمية ممثل عن الدول اجلزرية يف جنوب غرب احمليط اهلادئ 

لشغل منصب رئيس املؤمتر خالل الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس. ووافق اجمللس أيضًا على أن يكون 

والصني؛ وأن يكون رئيس اللجنة الرئيسية الثانية من بلد  77ألوىل من بلد من خارج جمموعة الـرئيس اللجنة الرئيسية ا

 والصني. 77ينتمي إىل جمموعة الـ

 

)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، ُيطلب من اجمللس تسمية مرشحني للمناصب 5-24وعماًل بأحكام املادة  -5

 التالية:
 

 رئيس اللجنة الرئيسية األوىل؛ -1

 رئيس اللجنة الرئيسية الثانية؛ -2

 ثالثة نّواب لرئيس املؤمتر؛ -3

 سبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة؛ -4

 وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض. -5
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 االجتماع غري الرمسي للمنظمات غري احلكومية

 

غري حكومية حلضور اجتماع غري من املقرتح، كما يف الدورات السابقة للمؤمتر، دعوة مراقبني من منظمات  -6

حبيث تتسنى إحالة مشورتهم واقرتاحاتهم بشأن أنشطة املنظمة  2015يونيو/حزيران  13رمسي ُيعقد يوم السبت 

 وبراجمها إىل املؤمتر.

  



CL 151/8 4 

 

 املرفق ألف
 

 اجلدول الزمين املؤقت للدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة
 

 2015يونيو/حزيران  6السبت، 
 

 

 جلسة عامة -( 12.30-09.30الفرتة الصباحية )الساعة 

 

 انتخاب الرئيس ونّوابه 1البند 

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض 2البند 

 أية مسائل أخرى 33البند 

 
 حماضرة ماكدوغال التذكارية 33-1

 

 )االجتماع األول للجنة العامة( 

 

 جلسة عامة -: أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17.30-14.30فرتة بعد الظهر )الساعة 

 

 اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة 3البند 

 قبول املراقبني 4البند 

 طلبات االنضمام  إىل عضوية املنظمة )التصويت( 5البند 

 تعيني املدير العام  6البند 

 االنضمام إىل عضوية املنظمة )تكملة( )مراسم القبول( طلبات 5البند 
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 2015يونيو/حزيران  8االثنني 

 اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة احلمراء( الرئيسية األوىل )القاعة اخلضراء(اللجنة  جلسة عامة 

 بيان املدير العام  12.30-09.30الساعة 

 بيان الرئيس املستقل للمجلس 

 

 استعراض حالة األغذية والزراعة: 10البند 

 12.30-10.30الساعة 

 السياسات اإلقليمية والعاملية واملسائل التنظيمية الناشئة عن: :11البند 

تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى )روما، إيطاليا،  :11-1

 (2014فرباير/شباط  24-28

تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني آلسيا واحمليط اهلادئ  :11-2

 (:2014مارس/آذار  14-10)أولنباتار، منغوليا، 

تقرير املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألفريقيا )تونس، اجلمهورية  :11-3

 (2014مارس/آذار  28-24التونسية، 

تقرير املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا )بوخارست، رومانيا، : 11-4

 (2014أبريل/نيسان  1-4

ثني ألمريكا الالتينية والبحر تقرير املؤمتر اإلقليمي الثالث والثال :11-5

 (2014مايو/أيار  9-6الكارييب )سانتياغو، شيلي، 

مساهمات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )واشنطن، : 11-6

 (2014أبريل/نيسان  16-15الواليات املتحدة األمريكية، 

 12.30-10.30الساعة 

-2012تقرير تنفيذ الربامج للفرتة :  21البند 
2013 

  2015تقرير تقييم الربامج  :22البند 

تقرير توليفي عن عمليات تقييم  :23البند 

املكاتب اإلقليمية واإلقليمية 

 الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :24البند 

)املراجعة( وبرنامج  2014-2017

-2016العمل وامليزانية للفرتة 

ار عن مستوى )مشروع قر 2017

 امليزانية(
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 اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة احلمراء( الرئيسية األوىل )القاعة اخلضراء(اللجنة  جلسة عامة 

 17.30-14.30الساعة 

)أو إىل وقت الحق إذا 

 اقتضى األمر(

استعراض حالة األغذية والزراعة : 10البند 

 )تكملة(

 السياسة العاملية واملسائل التنظيمية الناشئة عن: :12البند 

يونيو/  13-9تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك ) :12-1

 (2014حزيران 

يونيو/ حزيران  27-23تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات ): 12-2

2014) 

  -سبتمرب/أيلول  29تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة ) :12-3

 (2014أكتوبر/تشرين األول  3

أكتوبر/تشرين  9-7تقرير الدورة السبعني للجنة مشكالت السلع ) :12-4

 (2014األول 

( والدورة 2013أكتوبر/تشرين األول  11-7تقرير الدورة األربعني ): 13البند 

( للجنة األمن 2014أكتوبر/تشرين األول  18-13احلادية واألربعني )

 الغذائي العاملي 

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :24البند 

)املراجعة( وبرنامج  2014-2017

-2016العمل وامليزانية للفرتة 

)مشروع قرار عن مستوى   2017

 امليزانية( )تكملة(
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 2015يونيو/حزيران  9الثالثاء 

 اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة احلمراء( اللجنة الرئيسية األوىل )القاعة اخلضراء( جلسة عامة 

استعراض حالة األغذية والزراعة : 10البند  12.30-09.30الساعة 

 )تكملة(

 األمم املتحدة/برنامج األغذية العاملي ملنظمة األغذية والزراعة:  20البند 

التقدم احملرز لتحقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة مبنظمة :  14البند 

  2015األغذية والزراعة / خطة التنمية ما بعد سنة 

ن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة تقرير ع : 15البند 

األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع بها منظومة األمم 

 املتحدة

تقرير الدورة العادية اخلامسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية  :16البند 

 (2015يناير/كانون الثاني  23-19والزراعة )

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  : 24البند 

)املراجعة( وبرنامج  2014-2017

-2016العمل وامليزانية للفرتة 

)مشروع قرار عن مستوى   2017

 امليزانية( )تكملة(

 17.30-14.30الساعة 

)أو إىل وقت الحق إذا 

 اقتضى األمر(

استعراض حالة األغذية والزراعة : 10البند 

 )تكملة(

الدولي الثاني املعنى بالتغذية املشرتك بني منظمة األغذية املؤمتر : 17البند 

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني  21-19والزراعة ومنظمة الصحة العاملية )

 السنوات واأليام الدولية: :18البند 

 2013تقييم السنة الدولية للكينوا : 18-1

 2014تقييم السنة الدولية للزراعة األسريِّة : 18-2

 واليوم العاملي للرتبة 2015السنة الدولية للرتبة : 18-3

 2016السنة الدولية للبقول : 18-4

 الشراكة العاملية من أجل الرتبة: 19البند 

 )جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية األوىل(

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :24البند 

)املراجعة( وبرنامج  2014-2017

-2016 العمل وامليزانية للفرتة

)مشروع قرار عن مستوى  2017

 امليزانية( )تكملة(

 
 
 
 
 

 )جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية الثانية(
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 2015يونيو/حزيران  10األربعاء 

 اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة احلمراء( اللجنة الرئيسية األوىل )القاعة اخلضراء( جلسة عامة 

استعراض حالة األغذية والزراعة  :10البند  12.30-09.30الساعة 

 )تكملة(

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :24البند  )جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية األوىل(

)املراجعة( وبرنامج  2014-2017

-2016العمل وامليزانية للفرتة 

رار عن مستوى )مشروع ق 2017

 امليزانية( )تكملة(

 17.30-14.30الساعة 

وقت الحق إذا )أو إىل 

 اقتضى األمر(

استعراض حالة األغذية والزراعة : 10البند 

 )تكملة(

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :24البند  

)املراجعة( وبرنامج  2014-2017

-2016العمل وامليزانية للفرتة 

)مشروع قرار عن مستوى  2017

 امليزانية( )تكملة(

 
 الثانية()جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية 
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 2015يونيو/حزيران  11اخلميس 

 اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة احلمراء( اللجنة الرئيسية األوىل )القاعة اخلضراء( جلسة عامة 

   ]لقاء مع قداسة البابا[ 12.30-09.30الساعة 

 17.30-14.30الساعة 

)أو إىل وقت الحق إذا 

 اقتضى األمر(

-2012احلسابات املراجعة للفرتة  :28البند 

 )مشروع قرار( 2013

 2017-2016جدول االشرتاكات للفرتة : 29البند 

 )مشروع قرار(

وروبي املبالغ اليت يسددها االحتاد األ: 30البند 

والنفقات لتغطية النفقات اإلدارية 

 األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة

 األخرى املسائل اإلدارية واملالية :31البند 

تعيني ممثلني ملؤمتر منظمة األغذية  :9البند 

والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية 

 للموظفني

تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك : 25البند 

 دراسة تقرير االستعراض املستقّل

 أية مسائل أخرى :33البند 

تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم : 33-2

 املنية

موعد ومكان انعقاد الدورة األربعني  :32البند 

  للمؤمتر

 

 )يعلن الوقت الحقًا(اعتماد التقرير 

 

 

 )يعلن الوقت الحقًا(اعتماد التقرير 
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 2015يونيو/حزيران  12اجلمعة 

 جلسة عامة  -( 12.30-09.30 الفرتة الصباحية، )الساعة

 24البند 

 )جزء منه(

 )التصويت( 2017-2016اعتماد مشروع القرار عن اعتمادات امليزانية للفرتة 

 التعديالت يف النصوص األساسية )التصويت( 26البند 

 )أ( من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار(10، الفقرة الفرعية 12التعديالت املقرتحة يف املادة  26-1 

 من الالئحة العامة للمنظمة  13و 12و 4و 3، الفقرات 12التعديالت املقرتحة يف املادة  26-2 

 )مشروع قرار(

 من الالئحة العامة للمنظمة  33التعديالت املقرتحة يف املادة  26-3 

 )مشروع قرار(

 سائل الدستورية والقانونية األخرىامل 27البند 

 انتخاب أعضاء اجمللس 8البند 

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس 7البند 

 

  فرتة بعد الظهر

 )جتهيز التقرير لعرضه على اجللسة العامة( 

  

 2015يونيو/حزيران  13السبت، 

  

 يعلن الوقت الحقًا

 اعتماد تقرير: 

 اللجنة الرئيسية األوىل 

 اللجنة الرئيسية الثانية 

 اجللسة العامة 

 


