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A 

 

 املؤمتر

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 قبول املمثلني واملراقبني من املنظمات الدولية حلضور الدورة
 

 موجز

العام األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املشار إليها  من الالئحة العامة للمنظمة، دعا املدير 1-17عمال باملادة  -1

 يف املرفق ألف إىل إرسال ممثلني عنها حلضور الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر.

من الالئحة العامة للمنظمة، دعا املدير العام املنظمات احلكومية الدولية اليت أبرمت  2-17وعمال باملادة  -2

  أ(. -ح هلا بالتمثيل أن ترسل مراقبني عنها )املرفق باءمعها املنظمة اتفاقات تسم

من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات، بصفة مؤقتة رهنًا مبوافقة  4-17وعمال باملادة  -3

ال املؤمتر، إىل عدد من املنظمات احلكومية الدولية اليت أبرمت معها املنظمة اتفاقات ال تسمح هلا بالتمثيل، إلرس

  ب(.-مراقبني عنها )املرفق باء

من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات، بصفة مؤقتة رهنًا مبوافقة  4-17وعمال باملادة  -4

 املؤمتر، إىل عدد من املنظمات احلكومية الدولية اليت مل تربم معها املنظمة اتفاقات، إلرسال مراقبني عنها

  ج(.-)املرفق باء

من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات، بصفة مؤقتة رهنًا مبوافقة  4-17وعمال باملادة  - 5

املؤمتر، إىل عدد من املنظمات الدولية اليت ال تتمتع بعالقات رمسية مع املنظمة، إلرسال مراقبني عنها )املرفق 

 جيم(.

)أ( من "سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن 19والفقرة من الالئحة العامة للمنظمة،  3-17وعمال باملادة  - 6

العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية" )النصوص األساسية، اجمللد الثاني، القسم ميم(، طلب املدير العام 

 أ(.-من املنظمات الدولية غري احلكومية ذات الصفة االستشارية لدى املنظمة أن ترسل مراقبني عنها )املرفق دال
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)أ( من "سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن 21من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  4-17وعمال باملادة  -7

العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية"، وّجه املدير العام دعوات، بصفة مؤقتة رهنًا مبوافقة املؤمتر، إىل 

 ة االستشارية املتخصصة لدى املنظمة، إلرسال مراقبني عنهاعدد من املنظمات الدولية غري احلكومية ذات الصف

 ب(.-)املرفق دال

من  25من الالئحة العامة للمنظمة والصالحيات االستنسابية اليت نصت عليها الفقرة  4-17وعمال باملادة  -8

دير العام دعوات، "سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية"، وجه امل

بصفة مؤقتة رهنًا مبوافقة املؤمتر، إىل عدد من املنظمات الدولية غري احلكومية، اليت تتمتع بصفة منظمات اتصال 

 ج(.-لدى املنظمة، إلرسال مراقبني عنها )املرفق دال

هنًا مبوافقة من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات، بصفة مؤقتة ر 4-17وعمال باملادة  -9

املؤمتر، إىل عدد من املنظمات الدولية غري احلكومية اليت ال تربطها عالقات رمسية مع املنظمة، إلرسال مراقبني 

 د(.-)املرفق دال عنها

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على املؤمتر اختاذها

باملنظمة اتفاقية رمسية، وإىل املنظمات ُتوجه الدعوات اليت ترسل إىل املنظمات احلكومية الدولية اليت ال تربطها 

الدولية غري احلكومية اليت ليست هلا صفة استشارية لدى املنظمة، بصورة مؤقتة وهي رهن مبوافقة املؤمتر بناء على 

 توصية من اللجنة العامة.

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Stephen Dowd السيد

 فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات رئيس

  53459 06570 39+: اهلاتف
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 املرفق ألف

 حضور املؤمتر إىلاألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املدعوة 
 

 األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات التابعة هلا

 

 أمانة األمم املتحدة

 ( صندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(

 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 االتفاقية االطارية بشأن تغري املناخ

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

 مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 اليونيدو (مم املتحدة للتنمية الصناعية )منظمة األ

 ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية مكتب األمم املتحدة

 مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية

 منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية 

 صندوق األمم املتحدة للسكان

 الالجئني الفلسطينيني فى الشرق األدنىوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

 جامعة األمم املتحدة

 منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية

 برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
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 اتفاقية التنّوع البيولوجي

 مرفق البيئة العاملي

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 للطريان املدنىاملنظمة الدولية 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 منظمة العمل الدولية

 املنظمة البحرية الدولية

 صندوق النقد الدولي

 االحتاد الدولي للمواصالت السلكية والالسلكية

 االحتاد الربيدي العاملي

 البنك الدولي

 برنامج األغذية العاملي

 منظمة الصحة العاملية

 للملكية الفكريةاملنظمة العاملية 

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 منظمة التجارة العاملية
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 املرفق باء

 املنظمات احلكومية الدولية املدعوة إىل حضور املؤمتر 
 

 )أ(  املنظمات اليت أبرمت معها املنظمة اتفاقات تسمح هلا بالتمثيل

 

 جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ

 مصرف التنمية األفريقي جمموعة

 االحتاد األفريقي

 املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 مصرف التنمية اآلسيوي

 ) انفومسك ( املنطقة العربية مركز معلومات السوق واخلدمات االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية يف

 مركز معلومات السوق واخلدمات االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 انفوبيسكا()

 جملس أوروبا

 شرق أفريقيا يف الصحراويمنظمة مكافحة اجلراد 

 اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية

 روبا الشرقية والوسطى )يوروفيش(املنظمة الدولية لتنمية مصايد األمساك يف أو

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية

 )انفوبيش ( أفريقيا يفاملنظمة احلكومية الدولية ملعلومات السوق واخلدمات التعاونية اخلاصة باملنتجات السمكية 

سمكية فى اقليم آسيا املنظمة احلكومية الدولية ملعلومات السوق واخلدمات االستشارية الفنية املتعلقة باملنتجات ال

 )انفوفيش( واحمليط اهلادئ

 اهليئة الدولية لصون التونة يف األطلسي

 املكتب الدولي لألوبئة احليوانية

 كتوريايمنظمة مصايد أمساك حبرية ف

 جامعة الدول العربية

 شبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ
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 منظمة الدول األمريكية

 الزراعي والتنمية الريفية يف الشرق األدنى لإلصالح اإلقليميكز املر

 

 )ب(  املنظمات اليت أبرمت معها املنظمة اتفاقات ال تسمح هلا بالتمثيل

 املنظمة اآلسيوية األفريقية للتنمية الريفية

 اهليئة العربية لالستثمار الزراعي والتنمية

 واألراضى اجلافةاملركز العربي لدراسات املناطق القاحلة 

 املركز الدوىل للزراعة والعلوم البيولوجية  

 اجملموعة الكاريبية

 املركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط 

 الصندوق املشرتك للسلع األساسية

 أمانة الكومنولث

 جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية

 يف ميدان الزراعةمعهد البلدان األمريكية للتعاون 

 املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص

 اجلماعة الدولية لدراسة اجلوت

 اجمللس الدولي لزيت الزيتون

 املنظمة الدولية للهجرة

 ك اإلسالمي للتنمية النب

 املعهد اإليطالي املشرتك مع أمريكا الالتينية

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املؤمتر اإلسالمي منظمة

 اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف فى منطقة السهل

 املنظمة الدولية االقليمية لوقاية النباتات والصحة احليوانية

 اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
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 )ج(  املنظمات اليت مل تربم معها املنظمة اتفاقات

 األمازونمنظمة معاهدة التعاون يف منطقة 

 احتاد املغرب العربي

 صاد( –جتّمع دول الساحل والصحراء )سني 

 حلماية األصناف النباتية اجلديدة ياالحتاد الدول

 اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط

 اإلقليمية ملصايد أمساك خليج غينيا اللجنة

 مركز اجلنوب

 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
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 يماملرفق ج
 

 املنظمات الدولية األخرى اليت وجهت إليها دعوات مؤقتة حلضور املؤمتر

 

 املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

 االحتاد الدولي للصليب األمحر واهلالل األمحر

 برملان أمريكا الالتينية

 االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة
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 امللحق دال

 احلكومية املدعوة حلضور املؤمتر املنظمات الدولية غري
 

 )أ(  املنظمات ذات الصفة االستشارية لدى املنظمة

 االحتاد العاملي للمرأة الريفية

 االحتاد الدولي للمنظمات الكاثوليكية لألعمال اخلريية واالجتماعية

 الغرفة التجارية الدولية

 احللف التعاوني الدولي

 اجمللس الدولي للمرأة

 االحتاد الدولي لرابطات عمال األغذية والزراعة والفنادق واملطاعم واملقاصف والتبغ والرابطات املتصلة بها

 االحتاد العاملي لرابطات العمال

 االحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية

 

 )ب(  املنظمات ذات الصفة االستشارية املتخصصة لدى املنظمة

 بالتحات والتكنولوجيا والرتكيزفريق العمل املعين 

 رابطة أخصائيي التحليل الكيمائي املعتمدين

 اجمللس التعاوني الدولي لتحليل املبيدات

 احتاد صناعة األغذية واملشروبات يف االحتاد األوروبي

 املنظمة الدولية للمستهلكني

CropLife الدولية 

 االحتاد الدولي لعلوم احليوانات

 األوروبي  احتاد الزراعة

 اجمللس األوروبي للقانون الريفي

 احتاد جتارة احلبوب واألعالف

 الرابطة الدولية لالقتصاديني الزراعيني

 الرابطة الدولية ألخصائيي اإلعالم الزراعي
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 اجمللس الدولي للتنمية املتكاملة للمناطق اجلبلية

 اهليئة الدولية للهندسة الزراعية

 والتصريفاللجنة الدولية للري 

 اللجنة الدولية ملراقبة األداء يف جمال اإلنتاج احليواني 

 اجمللس الدولي للعلوم

 االحتاد الدولي ملنتجات األلبان

 االحتاد الدولي لرابطات النحالني

 االحتاد الدولي لالقتصاد املنزلي

 االحتاد الدولي لرابطات منتجي املارغرين

 والزيوت السمكيةاملنظمة الدولية للمساحيق 

 املؤسسة الدولية للعلوم

 املعهد الدولي لعلوم احلياة

 احلركة الكاثوليكية الدولية للشباب الزراعي والريفي

 املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 اجلمعية الدولية للخث

 االحتاد الدولي للبذور

 اجلمعية الدولية لزراعة احلمضيات

 ذائية وتكنولوجياتهااالحتاد الدولي للعلوم الغ

 االحتاد الدولي ملنظمات البحوث احلرجية

 االحتاد الدولي لعلوم التغذية

 االحتاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

 ااالحتاد الدولي لعلوم الرتبة

 االحتاد الربملاني الدولي

 ضوابط حلماية األصناف الزراعية يف أوروبا

 االحتاد الدولي لنقابات عمال الزراعة واألغذية والتجارة والنسيج والصناعات املرتبطة بها
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 الرابطة النسائية العاملية من أجل السالم واحلرية

 الرابطة العاملية لإلنتاج احليواني

 اجمللس العاملي جلمعيات التسليف

 الرابطة العاملية لعلوم الدواجن

 البيطرية العاملية اجلمعية

 

 )ج(  املنظمات ذات صفة االتصال مع املنظمة

 (ActionAid Internationalمنظمة املعونة الدولية )

 الرابطة اإلقليمية األفريقية لالئتمان الزراعي

 اجلمعية األمريكية ملصايد األمساك

 اجلمعية األمريكية ملهندسي البرتوكيماويات 

 لالئتمانات الزراعية آلسيا واحمليط اهلادئالرابطة اإلقليمية 

 الرابطة اآلسيوية للمنظمات غري احلكومية لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية

 مجعية احملاصيل الغذائية يف منطقة البحر الكارييب

 الرأفة يف الزراعة العاملية

 املركز الدولي لالتصال البيئي

 املائيةاجلمعية األوروبية لرتبية األحياء 

 االحتاد األوروبي لبحوث تربية النباتات

 الرابطة األوروبية للتجارة يف منتجات اجلوت واملنتجات املتصلة بها

 اللجنة األوروبية ملنتجي السكر

 فرع أوروبا - Rural Youthمنظمة 

 الرابطة األوروبية لرعاية احملاصيل

 اجلمعية األوروبية لقانون الغذاء

 ألوروبيةجلنة الشاي ا

 االحتاد األوروبي ملربي األحياء املائية
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 املؤسسة الدولية لتوفري الغذاء للجياع

 الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية

 مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافة

 التحالف العاملي لرتبية األحياء املائية

 منظمة السالم األخضر الدولية

 مشروع هايفر الدولي

 للرفق باحليوان اجلمعية الدولية

 التحالف النسائي الدولي

 اجلمعية الدولية لطلبة العلوم الزراعية والعلوم املتصلة بها

 الرابطة الدولية لقانون املياه

 الرابطة الكاثوليكية الريفية الدولية

 املنظمة الدولية لبحوث اخلاليا

 االحتاد الدولي املسيحي ملديري األعمال 

 التجمع الدولي لدعم العاملني يف مصايد األمساك

 االحتاد الدولي لالستئمانات الزراعية 

 التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن

 اجمللس الدولي حلماية حيوانات الصيد واحلياة الربية

 االحتاد الدولي للشباب الكاثوليكي

 اجمللس الدولي لرابطات الغابات والورق

 القتصادية الدوليةالرابطة ا

 هيئة البيض الدولية

 اجلمعية الدولية لنقل األجّنة

 االحتاد الدولي لصحة احليوان

 اإلحتاد الدولي لسيدات األعمال واملهنيات

 االحتاد الدولي ملنتجي عصائر الفاكهة
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 االحتاد الدولي حلركات الزراعة العضوية

 االحتاد الدولي للعامالت فى املهن القانونية

 الرابطة الدولية لصناعات األمسدة

 املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

 املعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية

 معهد جاك ماريتان الدولي

 األمانة الدولية للحوم

 املنظمة الدولية املعنية باملراقبة البيولوجية للحيوانات والنباتات الضارة 

 وصناعة البقولاالحتاد الدولي لتجارة 

 احتاد رايفايزن الدولي

 احلركة الدولية "سلوفود"

 اجلمعية الدولية لعلوم البستنة

 اجلمعية الدولية ألمراض النباتات

 اللجنة الدولية للشاي

 الرابطة التقنية الدولية لألخشاب االستوائية

 االحتاد الدولي للعلوم البيولوجية

 الالتينينياالحتاد الدولي للموثقني 

 االحتاد الدولي جلمعيات امليكروبيولوجيا

 االحتاد الدولي للشباب االشرتاكي

 املنظمة الدولية للمنسوجات الصوفية

 رابطة أمريكا الالتينية ملؤسسات التمويل اإلمنائي

 جلنة االتصال لزراعة احلمضيات يف منطقة البحر األبيض املتوسط

 ريفي يف الشرق األدنى ومشال أفريقيااالحتاد اإلقليمي للتمويل ال

 شبكة تربية األحياء املائية يف وسط وشرق أوروبا

 شبكة العمل اخلاصة مببيدات اآلفات
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 مؤسسة بلونكيت للدراسات التعاونية

 Practical Actionجمموعة 

 منظمة الروتاري الدولية

 مجعية التنمية الدولية

 الرابطة الدولية ألخوات احملبة

 الرابطة الدولية للمرشدات وفتيات الكشافة

 World Humanity Action Trustمؤسسة 

 املنظمة العاملية حلركة الكشافة

 املنتدى الريفي العاملي

 املعهد الدولي ملصارف االدخار

 اجلمعية العاملية للرفق باحليوان

 املنظمة العاملية لبحوث السكر

 

 اليت ال تربطها عالقات رمسية باملنظمة )د( املنظمات

اجملموعة املخصصة ملمثلي جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية املشرتكة بني املنظمات غري احلكومية ومنظمات 

 اجملتمع املدني

 شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

 اآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدني املعنية باألمن الغذائي والتغذية

 اجمللس الدولي للمعاهدة اهلندية

 جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية املشرتكة بني املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني

 منظمات املزارعني الريفيني واملنتجني الزراعيني يف غرب أفريقيا شبكة

 أوكسفام الدولية

Via Campesina 

 

 


