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 من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

 من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ويرجى

  www.fao.org ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي:

 

A 

 املؤمتر
 والثالثون التاسعةالدورة 

 2015 حزيران/نيويو 13 - 6روما، 

 لمؤمترلوالثالثني  التاسعةالدورة اخلاصة برتتيبات ال

 

 وززامل
 
 منظمةة اغذذيةة والاراعةة فال(ةاو     والةالثثني ملةر ر    التاسةعة الةدورة  اخلاصةة ب رتتيبةات  العةن  هذه الوثيقة حملةة عامةة    تعطي

وموضوع النقةا  العةامو وعمليةات     املرقت للدورة اغعمالمقرتحات بشأن جدول  تتضمنهي و . 2015 حايران/نيويو 13 - 6ف

 .C 2015/INF/1واجلدول الامين يف الوثيقة  C 2015/1ويرد جدول اغعمال املرقت للدورة يف الوثيقة القرارات والدعوات. و االنتخاب

 ما يلي: البّت يفيطلب من املؤمتر 
 

 رئيسيتني إنشاء جلنتني: 

o اغوىل الرئيسية فاللجنة  اتالسياسمسائل بشأن املسائل املوضوعية و 

o  الالانية الرئيسية الربنامج واملياانية فاللجنة بشأن مسائل 

 التالية يف املر ر: املرشحني الذين اقرتحهم اجمللس للمناصب 

o رئيس املر ر؛ 

o رئيس اللجنة الرئيسية اغوىل؛ 

o رئيس اللجنة الرئيسية الالانية؛ 

o ثثثة نواب لرئيس املر ر؛ 

o سبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة؛ 

o .وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق الت(ويض 

 إلقاء البيانات من ِقبل رؤسةاء الوفةود سمةس     املوضوع الرئيسي للنقا  العام عن حالة اغذذية والاراعة وحتديد مدة

 بالنسبة إىل هذا البند؛ دقائق

 الدعوات املوجهة إىل املراقبني حلضور الدورة بص(ة مراقب. 

 ميكن توزيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Stephen Dowdالسيد 

 فرع املر ر واجمللس والعثقات مع احلكوماترئيسو 
 53459 06570 39+اهلاتف: 

http://www.fao.org/
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 قدمةامل

 

 والةالثثني  الالامنةة  تة  دور يفاملةر ر   هقةرر علةى وةو مةا     ولمةر ر ل والالثثةون  التاسعة دورةسُتعقد ال - 1

2015 حايران/نيويو 13 إىل 6ال(رتة من  خثل و يف روما 2013يونيو/حايران  22-15ف
1 . 

 

د سياسةتها  ية دوعةن حت  اجلهاز املسرول يف نهاية املطاف عن اختاذ القةرارات يف املنظمةة   واملر ر هو - 2

 .2االسةةرتاتيجية واملياانيةةةونهائيةةة بشةةأن اغهةةداف القةةرارات الذ اختةةعةةن اوبشةةكل عةةام  تهاواسةةرتاتيجي

ويتمحور عمل املر ر على ك(الة االتساق يف مسائل السياسات العاملية واغطر التنظيمية ويعمل عادة بنةاء علةى   

. توصيات اللجان ال(نية واملر رات اإلقليمية للمنظمةو وحسب املقتضىو بناء على توصةيات للةس املنظمةة   

ويوافق املر ر بشكل حمدد أكالر على أولويةات املنظمةة واسةرتاتيجيتها ومياانيتهةا بعةد النظةر يف التوصةيات        

 الصادرة عن اجمللس.  
 

 

 وموضوع النقاش العام والتصويتزدول األعمال 
 

 .C 2015/1يف الوثيقة جدول اغعمال املرقت للمر ر يرد  - 3

 

 هما: نيرئيسيت نيجلنت يتم تشكيلوس - 4
 

  ؛املسائل املوضوعية ومسائل السياساتبشأن اغوىل الرئيسية اللجنة 

 مسائل الربنامج واملياانية.بشأن الالانية الرئيسية  اللجنة 

 

موضوع رئيسي واحد يوافق علي  املر رو عادة بنةاء علةى توصةية    عادة لكل دورة من دورات املر ر و - 5

 و أن 2014فديسةمرب/كانون اغول   بعةد املائةة   اخلمسنياجمللس. ويف هذا الصددو اقرتح اجمللسو يف دورت  

من جةدول اغعمةال   : استعراض حالة اغذذية والاراعة 10 إطار البند يفيف املر ر  النقا  العامموضوع كون ي

"كسر حلقة ال(قةر واجلةوع يف الريةف مةن خةثل تعايةا القةدرة علةى الصةمود يف اغريةاف: احلمايةة             بعنوان

  .3"املستدامة االجتماعية والتنمية الاراعية

                                                 
 .C 2013/REPالوثيقة  يف 132ال(قرة   1
 .7/2009قرار املر ر   2
 .CL 150/REPيف الوثيقة  28ال(قرة  3
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ونظرًا إىل أّن الوقت املخصص للعمةل يف اجتماعةات اجللسةة العامةة هةو يسةة أيةام فقة  ال ذةريو           - 6

فقةد  و 10البنةد   يف إطارأّن الغالبية العظمى من رؤساء الوفود املشاركة يف املر ر سيودون اإلدالء ببيانات  ومبا

 .  دقائق  5فاخلمس ث تتجاوز مدة كّل بيان اجمللس بئ أوصى

 

جيري انتخاب الرئيس املستقل للمجلس وانتخةاب أعضةاء اجمللةس والتصةويت علةى      من املقرر أن و - 7

 . 2015 حايران/نيويو 12إلكرتونيًا  يوم اجلمعة  اغمساء ناداةمباملياانية فمستوى 

 

الة     الضوء على املسائل موجاًا وتسّل الدورةوحرصًا على تبسي  اإلجراءات والنقا و تتضمن وثائق  - 8

عةرض  . وسيتم ذلك بشةكل أساسةيو وحيالمةا يكةون ذلةك ،كنةًاو مةن خةثل         البّت فيهااملر ر عّين على يت

 مشاريع القرارات ال  سيتخذها املر ر يف شكل جاها للموافقة عليها وإلدراجها يف التقرير النهائي للدورة.
 

 تشكيل الوفود
 

عضةو يف   كةلّ ل جيةوز  وفاملرفةق ألةف    من الدستور 3للمادة  طبقًاو أ  الوزراء عادة وفود بلدانهم.رتي - 9

إ ةام عمليةة   وميكةن   .أن يرافق  مناوبون ومساعدون ومستشارون وميكن مالًث مبندوب واحدُمأن يكون املنظمة 

علةى العنةوان   بكلمةة سةّر    ةاحملمية البوابة اخلاصة باغعضةاء يف املنظمةة    عربنرتنت مباشرة التسجيل على اإل

إرشةادات التسةجيل    االطةثع علةى  كما ميكن . gateway/en/-http://www.fao.org/members :التالي

التسةجيل املباشةر علةى اإلنرتنةت      جتةدر اإلشةارة إىل أنّ  . ون(سة   لكرتونةي املوقع اإل يفاملباشر على اإلنرتنت 

 ة.الرقمية حديشخصية جواز س(ر يقتضي حتميل صورة 
 

 للمؤمتر اهام الدستوريةامل
 

ولوائحهةا وأنظمتهةاو واملوافقةة علةى     دسةتور املنظمةة   املدخلةة علةى   تعةديثت  باإلضافة إىل اعتماد ال - 10

 :يتوىل املر ر املهام الدستورية احملددة اآلتية واالت(اقاتو االت(اقيات
 

 دقبول اغعضاء اجلد
 

ميةع  نةى   املنظمةو انضمام اغعضةاء اجلةدد إىل املنظمةةو ويع    يفيقبل املر رو باعتباره أعلى سلطة  - 11

 وطبقةاً . أي طلب لثنضةمام إليهةا  املنظمة  مل تتلقالوثيقةو  هذه إعدادوحتى تاريخ . املتعلقة بالعضويةاملسائل 

أعمةال دورة  افتتةاح   نضةمام قبةل  االجيوز أن تتلقى املنظمة طلبات  ومن الثئحة العامة للمنظمة 2-19للمادة 

اجلةدد بةاالقرتاع    اغعضةاء  بةّت بقبةول  الجيةري  . و2015مايو/أيةار   7يوم اخلميس  أيو بالثثني يومًا املر ر

لألصةوات املريةدة واملعارضةة     لكلةي العةدد ا  يتجةاوز بشةر  أن   املعطاةوويتطلب أذلبية ثلالي اغصوات  السّري

   من تاريخ موافقة املر ر على الطلب. العضوية اعتبارًا يوتسر املنظمة. يفنصف عدد الدول اغعضاء 

http://www.fao.org/members-gateway/en/
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 تعيني املدير العام

 

من الثئحة العامة للمنظمة. وتنتهي  37ترد اإلجراءات املتعلقة برتشيح املدير العام وبتعيين  يف املادة  - 12

من الثئحة  37. وعمًث باغحكام ذات الصلة من املادة 2015يوليو/ وز  31والية املدير العام احلالي يف 

نوفمرب/تشرين  1بعد املائة ال(رتة املمتدة من العامة للمنظمةو فقد حدد اجمللس يف دورت  التاسعة واغربعني 

ك(رتة زمنية خمصصة لتلقي الرتشيحات ملنصب املدير العام  2015يناير/كانون الالاني  31إىل  2014الالاني 

2019يوليو/ وز  31إىل  2015أذسطس/آب  1لل(رتة املمتدة من 
 2015فرباير/شبا   2. وقد جرى يف 4

رد ضمن املهلة الامنية احملددة وذلك مبوجب تعميم وعلى البوابة اخلاصة تعميم الرتشيح الوحيد الذي و

 .5باغعضاء يف املنظمة
 

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس
 

من الثئحةة   1-23من الدستور واملادة  2-5ملادة حكام اغ ن املر ر الرئيس املستقل للمجلس وفقًايعّي - 13

  . العامة للمنظمة

 

لكي تقّدم اجمللس املوعد النهائي حيدد لى أن عفب  من الثئحة العامة للمنظمة 1-23املادة  وتنص - 14

حيةدد   ووباملالل .واجمللس اغمني العام للمر ر ملنصب الرئيس املستقل للمجلس إىلالدول اغعضاء ترشيحاتها 

ويف هةذا  املنظمةة.   يفلةى ييةع اغعضةاء    عفي  اغمني العام هذه الرتشيحات  يعمم الذياملوعد اجمللس أيضًا 

 نيسةان /أبريةل  8 اغربعةاء مةن يةوم    00.12السةاعة  بعةد املائةةو    اخلمسنيالصددو حدد اجمللسو يف دورت  

موعد يقوم فية   ك 5201 نيسان/أبريل 51 اغربعاءويوم و 6هلذا املنصب الرتشيحات يكآخر موعد لتلق 5201

 البوابةةة اخلاصةةة باغعضةةاء يف املنظمةةةبالربيةةد العةةادي ومةةن خةةثل هةةذه الرتشةةيحات  بتعمةةيماغمةةني العةةام 

 . C 2015/9فانظر الوثيقة 
 

 انتخاب أعضاء اجمللس
 

 ستتضةمن وثيقةة املةر ر   و مةن الدسةتور.   1-5ملةادة  حكةام ا غ أعضاء اجمللةس طبقةاً   ينتخةب املر ر - 15

C 2015/11  ملةادة  حكام اغمعلومات عن انتخاب أعضةاء اجمللةسو مبا يف ذلك استمةةارات الرتشيةةح. ووفقًا

 اتتاريخ االنتخاب وآخةر موعةد لتقةديم الرتشةيحات النتخابة     فأ  من الثئحة العامةو حيدد املر ر 10 -22

. وكمةا نّصةت علية  املةادة     2015 حايران/نيويو 12. وقد اقرتح أن تتّم عملية االنتخاب يوم اجلمعة اجمللس

املةر رو   يفمن مندوبي دولتني عضوتني  الرتشيح خطيًّا دعمجيب  ومن الثئحة العامة للمنظمة فج 10 -22

املرشةح مةن   نةدوب  املبقبةول   خطّيةبالرتشيح موافقة رمسية  على أن ُترفق وذري مندوب الدولة العضو املرشحة

                                                 
 . CL 149/REPيف الوثيقة  27ال(قرة   4
 .C 2015/7الوثيقة   5
 CL 150/REPالوثيقة يف  29ال(قرة   6
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خطةر اللجنةة العامةة    ُت فد  من الثئحة العامةة علةى أن  10 -22دة هلذا الرتشيح. كما تنص املاالدولة العضو 

. قبل املوعةد احملةدد لثنتخةاب بالثثةة أيةام عمةل علةى اغقةلّ        وذلك  املر ر بالرتشيحات الصحيحة املقدمة

يونيةو/حايران   8اإلثةنني   من يوم 00.12 الساعةبعد املائة بأن تكون  اخلمسنيأوصى اجمللس يف دورت   وقد

 . 7لتلقي الرتشيحات آخر موعد 5201

 

 املؤمترمكتب  أعضاء

 

 لمناصةب ل نيمرشةح  اجمللةس  يسةمي و للمنظمةة  فب  مةن الثئحةة العامةة   5-24ملادة حكام اغ وفقًا - 16

   ثثثةة نةواب لةرئيس املةر ر؛    3؛ فلمةر ر  الرئيسةيتني ل لجنةتني ال ارئيسة   2ف ؛رئيس املةر ر   1ف التالية:

 .8تسعة أعضاء يف جلنة أوراق الت(ويضو  5يف اللجنة العامة للمر ر؛ فمنتخبون سبعة أعضاء   4ف

 

 بعةةةد املائةةةةو برتشةةةيح معةةةالي السةةةيد  اخلمسةةةنياحلاديةةةة ووقةةةام اجمللةةةسو خةةةثل دورتةةة   - 17

Le Mamea Ropati Mualia  الةوزير املسةرول عةن الاراعةة والالةروة السةمكية وللةس شةركات املتةاجر          و

. ويتوقةع أن يصةادق املةر ر خةثل جلسةت  االفتتاحيةة علةى هةذا         9رئيسًا للمر رليكون و يف ساموا الاراعية

 نائةب الةرئيس   الرتشيح إىل جانب الرتشيحات اخلاصة بنواب رئيس املر ر الالثثة. أما الرتشيحات ملنصة  

خةةثل  ا املةةر ر مةةنمةةاللجنةةة الرئيسةةية اغوىل واللجنةةة الرئيسةةية الالانيةةةو فمةةن املتوقةةع أن يصةةادق عليه يف

 العامة.  اللجنة

 

يومةًا مةن    يسة عشةر  ذضون يباشر أعضاء جلنة أوراق الت(ويض عملهم يفوكما جرت علي  العادةو  - 18

  املر ر.أعمال موعد افتتاح 
 

 املؤمتر قرارات
 

بةأن يتخلةى املةر ر يف دورتة  التاسةعة      بعةد املائةة    الالامنة واغربعةني أوصى أيضًا اجمللس يف دورت   - 19

. وأشةار املةر ر إىل أّن وئةائف املراجعةة     للمةر ر تابعةة   والالثثني عن العادة املتبعةة بتشةكيل جلنةة قةرارات    

 تشةكلل التحريرية ال  كانت تضطلع بها جلنة القراراتو ميكن عند االقتضاءو إيكاهلةا إىل جلنةة خمصصةة    

طبقًا لثئحة العامة للمنظمة أو ميكن تكليف اغمانة بذلك. وباإلضافة إىل إلغاء جلنة القراراتو سةُتعّدل علةى   

. 10هذا اغسا  الرتتيبات املعتادة لدورات املر ر ال  ينظر فيها اجمللس وُتحال إىل اللجنةة العامةة للمةر ر   

 .رفق باءاملضمن  قرارات املر رشاريع اخلاصة مبعايري املوترد 

                                                 
 CL 150/REPالوثيقة  يففب  27ال(قرة   7
 CL 151/REPالوثيقة  يف 28ال(قرة   8
 CL 151/REPالوثيقة  يف 24ال(قرة   9

 CL 148/REPيف الوثيقة  فج 20ال(قرة   10
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 11لدعواتا
 

دورات  يف تكةون ،اللةة  أن  ةلألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة والوكالةة الدوليةة للطاقةة الذرية    حيق  - 20

الة  أبرمةت    ولمنظمات احلكومية الدوليةة اغخةرى  كما حيق ل دون أن يكون هلا حق التصويت.من  واملر ر

للمنظمةات ذةري    أيضةاً  وحيةقّ ات(اقًا مع املنظمة يتضمن أحكامًا حمددة هلذا الغرضو املشاركة بص(ة مراقةب.  

إىل  وللمةدير العةام أن يةدعو   . دورات املةر ر  إىلمةراقبني عنهةا    توفداستشاري أن ال  لديها موقع احلكومية 

مركةا  هلةا   الة  غخةرى واملنظمةات ذةري احلكوميةة     و بص(ة مرقتةةو املنظمةات احلكوميةة الدوليةة ا    املشاركة

 .املنظمة معاستشاري أو عثقات 

 

مةةن الثئحةةةة    17املةةادة  على النحو املنصوص علية  يف   اغحكام املذكورة أعثه جيم املرفقوترد يف  - 21

الدوليةة ذةةري  ات ةةة مةع املنظم  اتةةة العثقأن ةةة "سياسةة منظمةة اغذذيةة والاراعةةة بش    العامةةةة للمنظمةة ويف  

 . ميم"القسم " –فالنصوص اغساسية للمنظمةو اجلاء الالاني  ة"ةةاحلكومي

 

ضةور  حلفلسةطني   دعوةبعد املائةو كما درجةت علية  العةادةو بة     اخلمسنيوأوصى اجمللس يف دورت   - 22

 .12والالثثني للمر ر بص(ة مراقب التاسعةالدورة 

                                                 
 C 2015/13الوثيقة   11
 CL 150/REPمن الوثيقة  32ال(قرة   12
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 املرفق ألف

 

 من دستور منظمة األغذية والزراعة 3املادة  مقتطف من

 

 املؤمتر

 

 [تشكيل الوفود تنظم اليت ]األحكام

 

ويكةون لألعضةاء املنتسةبة    . للمنظمة مر ر  الل في  كل دولة عضو وكل عضو منتسب مبندوب واحد - 1

 منصب أو يكون هلم حق التصويت. أيمداوالت املر ر دون أن يشغلوا  يفحق االشرتاك 

 

وللمةر ر أن  . عضو وكل عضو منتسب أن تعني مناوبني ومسةاعدين ومستشةارين ملنةدوبيها    لكل دولة - 2

املسةاعد   أو وال يكون للمناوب ومداوالت  يفتنظم اشرتاك املناوبني واملساعدين واملستشارين  ال حيدد الشرو  

 حل حمل املندوب. إذا إالاملداوالت حق التصويت  يفأو املستشار املشرتك 

 

 .ميالل املندوب أكالر من دولة عضو أو عضو منتسبال  - 3

 

وليس للدولة العضو املتخل(ة عن دفع اشرتاكاتها املالية للمنظمة أن  لكل دولة عضو صوت واحد فق . - 4

بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يايد على مقةدار االشةرتاكات املسةتحقة     إذااملر ر  يفتتمتع حبق التصويت 

جيوز للمر ر أن يسمح هلذه الدولةة العضةو بالتصةويت     وومع ذلك عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني.

 .إرادتهااقتنع بأن عجاها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن  إذا
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 باءاملرفق 

 

 معايري قرارات املؤمتر 

 

 معايري صياذة القرارات - 1

 

 :التالية رمسيةجيب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على املسائل ال
 

 .الدستور والثئحة العامة للمنظمة والثئحة املاليةيف تعديثت ال  1ف

 .املوافقة أو التصديق على املعاهدات أو االت(اقيات وتعديثتها  2ف

 .تعديثتها وأأنظمتها اغساسية  وإقرارمن الدستور  6املادة  مبوجباغجهاة  إنشاء  3ف

 .اعتماد برنامج العمل واملياانية لل(رتة املالية التالية  4ف

 القةةرارات املتعلقةةة باملسةةائل املاليةةة مالةةل صةةندوق رأ  املةةال العامةةلو وجةةدول االشةةرتاكاتو       5ف

 .واعتماد احلسابات املراجعة

 .الرئيسية ومسائل السياساتالربامج   6ف

 .املنظمات الدوليةإىل اغعضاء أو الدول  إىلالتوصيات املوجهة   7ف

 .لمجلساملستقل لرئيس الاملسائل املتعلقة بتعيني املدير العام و  8ف

 ال  تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إىل املنظمة. اإلشادات والتأبينات  9ف
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 زيماملرفق 

 

 مع املنظمات الدولية غري احلكومية بشأن العالقاتسياسة منظمة األغذية والزراعة 
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 17املادة 
 

 املنظمات الدولية املشرتكة

 

ملمالل اغمم املتحدةو أو ملمالل وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدةو أن حيضةرو وبرفقتة  مستشةارون     - 1

ومساعدونو اجللسات العامة للمر ر وجلسةات اللجةان الرئيسةية واللجةان املت(رعةة عنهةا واللجةان املشةكلة         

ت وتوزيع وجهات نظر املنظمةات  . وجيوز هلرالء املماللني أخذ الكلمة واالشرتاك يف املناقشا15مبقتضى املادة 

 ال  مياللونها على املر ر بنصوصها الكاملةو دون أن يكون هلم حق التصويت.

 

ملراقب أي منظمة دولية حكومية أخرىو تكون املنظمة قد أبرمت معها ات(اقية بشأن تبادل التماليلو  - 2

ت اللجان الرئيسية واللجان ال(نية أن حيضرو ومع  مستشارون ومساعدونو اجللسات العامة للمر رو وجلسا

. وجيوز هلرالء املراقبني أخذ الكلمةةو واالشةرتاك يف   15املت(رعة عنهاو واللجان ال(نية املشكلة مبقتضى املادة 

املناقشات بناء على طلب الرئيسو دون أن يكون هلم حةق التصةويت. وجيةوز هلةم أن يوزعةوا علةى املةر ر        

 ونها بنصوصها الكاملة.وجهات نظر املنظمات ال  ميالل

 

ملراقب أي منظمةة دوليةة ذةري حكوميةة تتمتةع بالصة(ة االستشةارية أن حيضةرو ومعة  مستشةارون            - 3

ومساعدونو اجللسات العامة للمر رو وجلسات اللجان الرئيسيةو واللجان ال(نيةة املت(رعةة عنهةاو واللجةان     

ني أخةذ الكلمةة أمةام هةذه اللجةان الرئيسةية واللجةان        . وجيوز هلرالء املراقب15ال(نية املشكلة مبقتضى املادة 

املت(رعة عنهاو واالشرتاك يف املناقشات ال  جترى فيها بناء علةى طلةب الةرئيسو دون أن يكةون هلةم حةق       

التصويت. كما جيوز هلمو مبوافقة من اللجنة العامة للمر رو أخذ الكلمة يف اجللسات العامة للمر رو وهلةم  

 نظر املنظمات ال  مياللونها على املر ر بنصوصها الكاملة.أن يوزعوا وجهات 

 

حيدد املدير العامو بص(ة مرقتةةو املنظمةات الدوليةة اغخةرى الة  تةدعى إىل أي دورة مةن دورات         - 4

 املر رو ويقدم للمر ر قائمة بهذه املنظمات العتمادها.
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 "ميم" النصوص األساسية للمنظمة، اجلزء الثاني، القسم مقتطف من
 

 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية
 

 ترتيبات عامة

 

تنشئ املنظمة العثقات مةع املنظمةات الدوليةة ذةري احلكوميةة مةن أجةل احلصةول علةى مشةورتها            - 5

 وإشراكها إشراكا فّعاال يف عمل املنظمة.

 

 االستشاريةاملنظمات املرهلة للص(ة 

 

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

تكون ذات ص(ة دولية يف تكوينها ولال نشاطهاو وأن  الةل امليةدان الةذي تعمةل فية   الةيث        فأ 

كافياو وأن تكون ذات مركا معرتف ب  جيعل آلرائها يف املسائل اخلاصة بالسياسة أهمية كبرية 

 لحكومات ومنظمة اغذذية والاراعة؛بالنسبة ل

 تكون مهتمة بشرون تشمل جانبا جوهريا من لال نشا  منظمة اغذذية والاراعة؛ فب 

 تكون ذات أهداف وأذراض تت(ق واملبادئ العامة الواردة يف دستور منظمة اغذذية والاراعة؛ فج 

 منظمةو وجهاز لثتصةال بأعضةائها  يكون هلا جهاز إداري دائمو و،اللون م(وضونو وإجراءات  فد 

 يف خمتلف البثد.

 

 املنظمات املرهلة للص(ة االستشارية املتخصصة

 

 لكي تكتسب منظمة دولية ذري حكومية مرهلة الص(ة االستشارية املتخصصة ينبغي أن: - 7
 

 تكون ذات ص(ة دولية يف تكوينها ولال نشاطها و،اللة للميدان املتخصص الذي تعمل في ؛  أف

 تكون مهتمة بشرون  الل جانبا معينا من لال نشا  منظمة اغذذية والاراعة؛  بف

 تكون أهدافها وأذراضها مت(قة مع املبادئ العامة ال  يتضمنها دستور منظمة اغذذية والاراعة؛  جف

 يكون هلا جهاز إداري دائمو و،اللون م(وضونو وإجراءات منظمةو وجهاز لثتصةال بأعضةائها    دف

 خمتلف البثد. يف
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 املنظمات املرهلة لص(ة االتصال

 

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

 تكون ذات ص(ة دولية يف تكوينها ولال نشاطهاو وأن تكون ،اللة بدرجة كافية للميدان الةذي  فأ 

 تعمل في ؛

اغذذيةة والاراعةةو وأن تكةون يف مركةا     تكون مهتمة بشرون  الل جانبا من ميدان نشا  منظمة  فب 

 ُيمكنها من تقديم معونة عملية يف ذلك امليدان؛

 تكون ذات أهداف وأذراض تت(ق واملبادئ العامة الواردة يف دستور منظمة اغذذية والاراعة؛ فج 

يكون هلا جهاز إداري دائمو و،اللون م(وضونو وإجراءات منظمةو وجهاز لثتصةال بأعضةائها    فد 

 خمتلف البثد. يف

 


