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 1جدول أعمال الدورة –ألف 

 

 .C 2015/1نظرت اللجنة العامة يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر الذي يرد يف الوثيقة  - 1

 

 اللجنة املؤمتر باعتماد جدول األعمال املؤقت. توصيو - 2

 

كما أن اللجنةة  وقةد الحظةت أن جةدول األعمةال املؤقةت يتضةمن مواضةي  أأعةّدت بشة نها وثةائق معروضةة              - 3

أيضةا  بة ن تتةال للمنةدوبني الةراغبني يف  بةداء مالحظةاتهم علةو هةذ، الوثةائق  الفرصةة  بةداء هةذ،               توصيلإلحاطة  

  "أية مسائل أخرى". 32املالحظات ضمن البند 

 

 2تشكيل اللجنتني الرئيسيتني واجلدول الزمين املؤقت للدورة –باء 

 

( ودورته احلادية واخلمسةني بعةد   2014ديسمرب/كانون األول  5-1قام اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة ) - 4

( بصياغة اقرتاحات تتعلق بتنظيم الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر وجبدوهلا الةزمين.  2015مارس/آذار  27-23املائة )

. C 2015/INF/1و C 2015/12وقد مّت تعميم هذ، االقرتاحات علو أعضاء املنظمة واملراقبني كافة مةن خةالل الةوثيقتني    

اللجنة املؤمتر بإنشاء جلنةتني رئيسةيتني لدراسةة "املسةائل املوضةوعية ومسةائل السياسةات" و"املسةائل املتعلقةة           وتوصي

 بالربنامج وامليزانية" الواردة يف جدول األعمال  ورف  تقرير بهذا الصدد.

 

قرتحه اجمللةس. ومةن املسةلبم بةه أّن هةذا      اللجنة ب ن يوافق املؤمتر علو اجلدول الزمين املؤقت الذي ا وتوصي - 5

 اجلدول الزمين قد تطرأ عليه تغيريات يف ضوء جمريات مداوالت اجللسة العامة واللجنتني الرئيسيتني.

 

وأشارت اللجنة  ىل أنه  نظرا   ىل اللقاء املقرر مة  قداسةة احلةرب األعظةم البابةا فرنسةيس األول للمشةاركني يف         - 6

من بعد ظهر  14.30يونيو/حزيران  فإّن اجللسة العامة لن تست نف أعماهلا قبل الساعة  11املؤمتر صبال يوم اخلميس 

رغبون يف  لقاء كلمات يف اجللسات العامة للمةؤمتر وأّنةه سةيتم ا عةالن     اليوم نفسه. وأشري أيضا   ىل أّن رؤساء الدول قد ي

 عن ذلك يف يوميات املؤمتر.

 

العةام" يف  طةار    النقةا  وتلفت عناية املؤمتر  ىل أّن مدة كل مداخلة جيب أال تتعةدى اخلمةس دقةائق خةالل "     - 7

 الطلبات  لقاء بيانات. حرصا  علو تلبية مجي   استعراض حالة األغذية والزراعة""  10 البند

 

                                                 
 C 2015/INF/2 و C 2015/12 وC 2015/INF/1 و C 2015/1الوثائق   1
 C 2015/INF/1و C 2015/12ن االوثيقت  2
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 3تعيني رئيسي اللجنتني الرئيسيتني ونوابهما –جيم 

 

 عةةةةةلو مةةةا جةةةةةاء   )ب( مةةةن الالئةةةةةةة العامةةةةةة للمنظمةةةةةة  وبنةةةةةاء    5-24و 7طبقةةةا  للمادتيةةةةةن   - 8

  اقةرتل اجمللةس يف دورتةه احلاديةة واخلمسةني بعةد املائةة  املرشةةيني التةاليني لرئاسةة           C 2015/LIM/8الوثيقةة   يف

) يطاليا( للجنة األوىل  والسيد عبد الباسط أمحد علةي شةل) )مصةر(     Luca Fratiniاللجنتني الرئيسيتني وهما: السيد 

 الثانية. للجنة

 

فهية من السفارة املصرية تبلغ املنظمة من خالهلةا بة ن     تلقت األمانة العامة مذكرة ش2015مايو/أيار  11ويف  - 9

السيد خالد حممد الطويل  املمثل الدائم املناوب ملصر لدى منظمة األغذية والزراعة  سةيةل حمةل السةيد عبةد الباسةط      

 .أمحد علي شل) كمرشح ملنصب رئيس اللجنة الثانية

 

 ترشيح كل من:  اللجنة املؤمتر ب ن يصادق علو توصيو - 10

 ) يطاليا( كرئيس للجنة األوىل Luca Fratiniالسيد 

 والسيد خالد حممد الطويل )مصر( كرئيس للجنة الثانية.

 

العامة للمنظمة  توصي اللجنة ب ن يشةغل املرشةةون يف مةا يلةي منصةب       )ج( من الالئةة2 -10وطبقا  للمادة  - 11

 نائب رئيس كّل من اللجنتني الرئيسيتني:

 )النمسا( Natalie Feistritzer السيدة  اللجنة الرئيسية األوىل:  

 )الغابون( Charles Essonghé سعادة السيد 
 

 ) ندونيسيا(  Tazwin Hanif السيد  اللجنة الرئيسية الثانية:  

 )سلوفاكيا( Marieta Okenkova السيدة 

 

 القرارات -دال 

 

واألربعني بعد املائةة  بة ن تتوقةف الةدورة التاسةعة والثالثةون للمةؤمتر عةن         أوصو اجمللس  يف دورته الثامنة  - 12

ممارسة  نشاء جلنة قرارات تابعة للمؤمتر لالضطالع مبهام املراجعة التةريرية فيما يتعلق مبشاري  القرارات الة  تققةدم   

رات ميكةن  عنةد االقتضةاء  أن تنةا      وأشار اجمللس  ىل أن وظائف املراجعة التةريرية للجنةة القةرا   أثناء دورة املؤمتر.

                                                 
 C 2015/LIM/8الوثيقة   3
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وتوصي اللجنة العامة ب ن يّتب  املةؤمتر هةذ،     4بلجنة خمصصة تنش  وفقا  لالئةة العامة للمنظمة أو أن توكل  ىل األمانة.

 . املرفق باء  C 2015/12الرتتيبات. ويرد وصف املعايري احلالية ملشاري  قرارات املؤمتر يف الوثيقة 
 

 5املدير العام تعيني –هاء 

 

   ورد الرتشيح التالي ملنصب املدير العام:2015يناير/كانون الثاني  31حبلول التاريخ الذي حدد، اجمللس  أي  - 13
 

 جوزيه غرازيانو دا سيلفاالسيد  الربازيل
 

 .2015فرباير/شبا   2الصادر بتاريخ  C/CF 4/2كافة بهذا الرتشيح مبوجب التعميم  األعضاءوقد مت  بالغ 

 

)د( من الالئةة العامة للمنظمة  حتةدد اللجنةة العامةة تةاريخ االنتخةاب وتعلةن       1-37ومبوجب أحكام املادة  - 14

 يستكمل يف غضون ثالثة أيام عمل عقب افتتال تلك الدورة.عنه  علما  ب ن تعيني املدير العام يف دورة عادية يبدأ و

 

)أ( 10وجةب  جةراء االنتخةاب بةاالقرتاع السةّري مبوجةب الفقةرة        الرغم من وجود مرشح واحد فقط  يتوعلو  - 15

 من الالئةة العامة للمنظمة. 12املادة  من

 

يونيةو/حزيران   6 املوافةق اللجنة ب ن يتم  جةراء االنتخةاب بةاالقرتاع السةري بعةد ظهةر يةوم السةبت          توصيو - 16

 .للدورة التاسعة والثالثني للمؤمتراجلدول الزمين املؤقت   C 2015/INF/1  كما ورد يف الوثيقة 2015

 

 6تعيني الرئيس املستقّل للمجلس –واو 

 

  ورد ترشيةني النتخابةات منصةب الةرئيس    2015أبريل/نيسان  8التاريخ الذي حدد، اجمللس  أي حبلول  - 17

  Wilfred Joseph Ngirwaالسةيد  )مةالوي(  وترشةيح   Peter N. Mwanzaاملسةتقل للمجلةس وهمةا: ترشةيح السةيد      

 )مجهورية تنزانيا االحتادية(.

 

 .2015أبريل/نيسان  15الصادر بتاريخ   C/CF 4/3 (a)وقد مت  بالغ األعضاء كافة بهذين الرتشيةني مبوجب التعميم  - 18

 

  عةن قةرار   2015مايو/أيةار   7مذكرة شفهية مؤرخة يف  مبوجبوأعلنت سفارة مجهورية مالوي يف بروكسل   - 19

. ومت  بةالغ األعضةاء   لرئيس املستقل جمللةس املنظمةة  ملنصب ا Peter N. Mwanzaحكومة مالوي بسةب ترشيح السيد 

 . 2015مايو/أيار  11الصادر يف   C/CF 4/3 (w)كافة بهذا االنسةاب مبوجب التعميم 

                                                 
 )ج(. 20الفقرة  CL 148/REPالوثيقة   4
 C 2015/7الوثيقة   5
 C 2015/9الوثيقة   6
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املرشةح   Wilfred Joseph Ngirwa  بةات السةيد   Mwanzaوبعدما سةةبت حكومةة مةالوي ترشةيح السةيد       - 20

 الوحيد ملنصب الرئيس املستقل جمللس املنظمة.
 
)ب( من الالئةة العامة للمنظمة  حتدد اللجنةة العامةة تةاريخ االنتخةاب وتعلةن      1-23مبوجب أحكام املادة و - 21

 يونيو/حزيران. 12اللجنة ب ن جتري االنتخابات صبال يوم اجلمعة  توصيعنه. و

 

علو أن تعيني الرئيس املستقل للمجلس جيري باالقرتاع السري حتو عندما  12املادة من )أ(  10وتنص الفقرة  - 22

يكون هناك مرشح واحد. وقد مت تقديم اقرتال للمؤمتر بش ن تعديل هذ، املادة  ومن املقةرر التصةويت علةو هةذ، املسة لة      

. و ذا وافةق املةؤمتر علةو التعةديل املقةرتل      يونيو/حزيران  قبل انتخاب الرئيس املستقل للمجلس 12صبال يوم اجلمعة 

 .يتقرر تعيني الرئيس املستقل للمجلس باملوافقة العامة الصرحيةإن اللجنة توصي ب ن )أ(  ف10-12للمادة 

 

 7انتخاب أعضاء اجمللس –زاي 

 

اللجنةة العامةة    )أ( من الالئةة العامة للمنظمة علو أنه ينبغي للمؤمتر  بناء علو توصةية  10-22تنص املادة  - 23

 وحبلول اليوم الثالث لدورة املؤمتر كةد أقصو  أن يقرر تاريخ انتخاب أعضاء اجمللس وتاريخ تقديم الرتشيةات.

 

 اللجنة مبا يلي:  توصيوبالتالي  - 24
 

أن يتم تبليغ الرتشيةات ملقاعد اجمللس الشاغرة يف الدورة احلالية  ىل األمةني العةام للمةؤمتر واجمللةس      أ()

 ؛ 2015يونيو/حزيران  8ضمن مهلة أقصاها الساعة الثانية عشرة ظهرا  من يوم ا ثنني 

 .2015يونيو/حزيران  12وأن جتري االنتخابات صبال يوم اجلمعة  )ب(

 

مةن الالئةةة العامةة     22مةن املةادة    7 ىل  3  سيالحظ املؤمتر بصةورة خاصةة أحكةام الفقةرات     ويف هذا الصدد - 25

 للمنظمة ال  تنص علو ما يلي:
 

 يراعي املؤمتر يف اختيار أعضاء اجمللس أن من املرغوب فيه: -3"
 

األغذيةة واملنتجةات   أن تقوم العضوية يف اجمللس علو أساس متثيل جغرايف متوازن للدول املعنية بإنتاج  )أ(

 الزراعية  وتوزيعها  واستهالكها؛

 أن تشرتك يف عمل اجمللس الدول األعضاء ال  ميكن أن تساهم ب كرب قدر يف جنال املنظمة؛ )ب(

 أن تتال الفرصة ألكرب عدد ممكن من الدول األعضاء لالنضمام  ىل عضوية اجمللس عن طريق تناوب العضوية. )ج(

 

                                                 
 C 2015/11الوثيقة   7
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 انتخاب الدول األعضاء.جيوز  عادة  -4
 
ال جيوز أن تنتخب أي دولة عضوا يف اجمللس  ذا كانت االشرتاكات املالية املت خرة عليها للمنظمة تعادل  -5

 أو جتاوز االشرتاكات املستةقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني.
 
تكون قةد خلةت بةاجمللس منةذ الةدورة       بشغل مجي  املقاعد ال  خاصةيقوم املؤمتر يف أي دورة عادية أو  -6

توصي اللجنة العامة املؤمتر مبا قد تتطلبه الظةروف مةن تعةديل يف     خاصةالعادية األخرية. ويف حالة عقد دورة 

 )أ( و)د( أدنا،.10 املدد الزمنية املنصوص عليها يف الفقرة 
 
يعترب عضو اجمللس مستقيال  ذا كانةت االشةرتاكات املاليةة املتة خرة عليةه للمنظمةة تعةادل أو تزيةد عةن           -7

 االشرتاكات املستةقة عليه عن السنتني التقومييتني السابقتني أو  ذا كان مل ميثل يف دورتني متتاليتني للمجلس".

 

 احلق يف التصويت –حاء 

 

بهذا التقرير مل تسدد مبالغ كافية من اشرتاكاتها املقةررة   امللةقأشارت اللجنة  ىل أّن الدول األعضاء الواردة يف  - 26

 لالحتفاظ حبقها يف التصويت يف املؤمتر.

 

من الدستور علو ما يلي: "لكل دولة عضو صوت واحد فقط  وليس للدولة العضو   3من املادة  4وتنص الفقرة  - 27

عن دف  اشرتاكاتها املالية للمنظمة  أن تتمت  حبق التصويت يف املؤمتر  ذا بلغ مقةدار مت خراتهةا مةا يعةادل أو      املتخلفة

يزيد علو مقدار االشرتاكات املستةقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني. وم  ذلك للمؤمتر أن يسمح هلذ، الدولة 

 ف  يرج  لظروف خارجة عن  رادتها".العضو بالتصويت  ذا اقتن  ب ن عجزها عن الد

 

وستنظر اللجنة العامة يف جلسة الحقة يف حق تصويت الدول الة  لةديها متة خرات  والة  تةرد أ اؤهةا يف        - 28

ويف غضون ذلك  توصي اللجنةة  وفقةا للممارسةات السةابقة السةائدة  بة ن يقسةمح جلمية  الةدول          . بهذا التقرير امللةق

  علو اعتبار أن االتصةاالت مة  الةدول األعضةاء الة       2015يونيو/حزيران  6ويت يوم السبت األعضاء احلاضرة بالتص

وقةد أشةارت   يونيو/حزيران.  12لديها مت خرات سوف تتواصل بغية تسوية أوضاعها قبل عمليات التصويت املقررة يوم 

ت خرات قيد االستعراض املع وأن مس لة معاجلة انزمل تكن موض  االنتخاب عملية اللجنة العامة  يف هذا الصدد   ىل أن 

 .اسيةئمن جانب األجهزة الر

 

 حق الرّد –طاء 

 

السابقة أنه  يف حال رغب املنةدوبون يف الةرّد علةو أي انتقةادات موّجهةة حلكومةاتهم         دوراتهقرر املؤمتر يف  - 29

عةد أن يكةون قةد أأفسةح اجملةال جلمية        يقستةسن أن يفعلوا ذلك يف نفس اليوم الذي صةدرت فيةه تلةك االنتقةادات وب    

 الراغبني يف املشاركة يف النقا  با دالء مبداخالتهم.
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 اللجنة باتباع نفس الرتتيبات يف الدورة احلالية. توصيو - 30

 

 احملاضر احلرفية –ياء 

 

من الالئةة العامة للمنظمة علو ا بقاء علو احملاضر احلرفيةة جلمية  اجللسةات     18من املادة  1تنص الفقرة  - 31

من املادة نفسها حبةق املنةدوبني يف التةقةق مةن صةّةة       2العامة يف املؤمتر واجتماعات اللجنتني الرئيسيتني. وتقّر الفقرة 

 مداخالتهم املسّجلة.

 

مت  نشةاء   اسةتعراض حالةة األغذيةة والزراعةة      – 10البند  وأشارت اللجنة أنه من أجل النقا  العام يف  طار - 32

خمصصة للبيانةات الة  تقةدمها الوفةود والتسةجيالت الصةوتية ذات الصةلة. وسةيتم حتميةل هةذ،            علو الويبصفةة 

  سةيتم التعامةل مة  البيانةات     10البيانات والتسجيالت مباشرة بعد ا دالء بها خالل اجللسة العامة. وبالنسبة للبنةد  

 .نشورة علو هذ، الصفةة علو أنها حماضر حرفيةامل

 

 ما من خةالل تصةويب األخطةاء املطبعيةة أو غريهةا مةن األخطةاء أو عةرب          احملاضروميكن احملافظة علو دقة  - 33

تعديل لفظة أو عبارة مستخدمة يف النص. وال تققبل يف العادة هةذ، التصةويبات أو التعةديالت يف البيانةات  ال مةن الوفةد       

 ين.الذي أدىل بالبيان وينبغي تقدميها يف مهلة أسبوع واحد من صدور مسودة احملضر احلريف املع

 

 دراج بياناتهم يف احملاضر مةن دون   املتةدثني  اعتمد املؤمتر  جراء ر يا  جييز ملن يرغب من 1961ويف عام  - 34

 به حرصا  علو كسب الوقت. ويوصوا دالء بها خالل جلسة عامة. وال يزال هذا ا جراء متبعا  

 

يف احملاضةر البيانةات الة  تعةّذر  لقاؤهةا لضةيق       و ذ ال ترى اللجنة من مان  من حيث املبدأ علةو أن تقةدرج    - 35

الوقت  فهي تقّر بالصعوبات ال  قد تنش  عن عدم  تاحة الفرصة للمندوبني ملمارسة "حق الرّد" علو أي انتقاد لسياسة 

 حكومتهم قد يرد يف البيان.

 

 بشر  أن:اللجنة ب ن يواصل املؤمتر السمال بإدراج البيانات يف احملاضر  توصيوعليه   - 36
 

تقبلغ اجللسة العامة أو اللجنة الرئيسية املعنية من ِقبل رئيسها ب نه سيقدرج يف احملضر بيةان مل يقلةق    أ()

 فعليا  أو بإجراء  ضافة هامة  ىل بيان ما مّت  لقاؤ،؛

 يقستةسن أن يكون النص الذي يقسلبم  ىل الرئيس  دراجه يف احملضر نصا  رقميا ؛ ب()

 احملضر احلريف املؤقت الذي يتضّمن البيان ا ضايف قبل رف  اجللسة؛ جيري تعميم ج()

تقفسح الفرصة للوفود احلاضرة يف اجللسة ملمارسة حقها يف الرد من خالل ا دالء  قبل رف  اجللسةة    د()

 مبداخلة بش ن البيان املدرج يف احملضر.
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 بيانات رؤساء الوفود –كاف 

 

"اسةتعراض حالةة األغذيةة     10يف النقا  العةام يف  طةار البنةد     ةدثنياللجنة ب ن تقنشر يوميا  قائمة باملت توصي - 37

كسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل تعزيز القدرة علو الصمود يف املناطق الريفية: احلماية والزراعة" عن موضوع 

املةؤمتر حبسةب الرتتيةب الةذي سةيدعوهم فيةه الةرئيس  ىل  لقةاء            يف يوميةات االجتماعية والتنمية الزراعية املسةتدامة 

 .اخلمس دقائقكذلك ب ال تتعدى مدة البيانات  توصيبياناتهم و

 

 8قبول املراقبني من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية –الم 

 

قائمة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غةري احلكوميةة الدوليةة الة  دعاهةا       C 2015/13ترد يف الوثيقة  - 38

املدير العام  يفاد ممثلني عنها بصفة مراقب يف الدورة احلالية للمةؤمتر. و ّن الةدعوات املوجهةة  ىل املنظمةات احلكوميةة      

غةري احلكوميةة الدوليةة الة  ال تتمتة  بصةفة       وتلةك املوجهةة  ىل املنظمةات     بالفةاو الدولية ال  ال يربطها اتفاق ر ي 

 هي دعوات موّجهة بصورة مؤقتة وتبقو رهنا  مبوافقة املؤمتر عليها. الفاواستشارية لدى 

 

 املؤمتر بت كيد هذ، الدعوات الر ية. توصيوبعدما استعرضت اللجنة هذ، القائمة   - 39

 

 حضور فلسطني – ميم

 

  دقعيت فلسطني حلضور املؤمتر بصفة مراقب. وتوصةي  9بعد املائة اخلمسنيعلو اقرتال اجمللس يف دورته  بناء  - 40

 .1975اللجنة ب ن يؤكبد املؤمتر هذ، الدعوة كما درجت عليه العادة وطبقا  للشرو  املتبعة منذ سنة 

 

 اخلالصة - نون

 

اللجنة ب ن يؤكبد املؤمتر مجي  الرتتيبات التفصيلية للدورة وساعات العمل العادية لكةّل مةن اجتماعةات     توصي - 41

. 17.30 ىل السةاعة   14.30ومةن السةاعة    12.30 ىل الساعة  9.30اجللسات العامة واللجنتني الرئيسيتني من الساعة 

ونظرا   ىل عدد البنود املدرجة علو جدول األعمال املؤقت  فمن املةرّجح أن يتواصةل عمةل اجللسةات العامةة واللجنةتني       

   . وتدعو اللجنة أيضا  مجي  الوفود  ىل التقّيد مبواعيد العمل حبذافريها.17.30الرئيسيتني  ىل ما بعد الساعة 

                                                 
 C 2015/13 و C 2015/12ن االوثيقت  8
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9 C 2015/LIM/14 

 

 

  – امللحق

GC 2015/1 

 2015يونيو/حزيران  4تعاني من مشاكل يف حقها يف التصويت حتى  الدول األعضاء اليت قد

 

 
 الدولة العضو

 املتأخرات

 بالدوالر األمريكي
 املتأخرات باليورو

 املبلغ األدنى الواجب تسديده لالحتفاظ

 باحلق يف التصويت بالدوالر األمريكي

 842.91 44 € 291.98 260 $ أنتيغوا وباربودا 1
$ 297 969.04 

 814.26 3 € 366.64 134 $ جزر القمر 2
$ 129 293.14 

 897.95 9 € 841.22 11 $ دومينيكا 3
$ 15 145.96 

 783.30 1 $ 814.26 3 € 856.80 6 $ غرينادا 4

 636.23 20 € 142.96 240 $ سان تومي وبرنسي)  5
$ 256 857.55 

 716.82 5 € 594.25 2 $ جزر سليمان 6
$ 108.23 

 636.23 20 € 166.96 364 $ الصومال 7
$ 380 881.55 

 349.70 10 € 618.70 43 $ طاجيكستان 8
$ 31 983.36 

 921.46 210 € 429.50 674 $ تركمانستان 9
$ 726 629.36 

 829.18 618 € 504.31 763 $ أوكرانيا 10
$ 647 358.04 

 
 

 
 

 

 
 $ 2 501 813.32 € 949 459.00 $ 2 488,009.53 

 

 


