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 مقدمة
 

 1حماضرة ماكدوغال التذكارية

 

 حماضرة الربازيلية، االحتادية للجمهورية السابق الرئيس ،Luiz Inácio Lula da Silva السيد فخامة ألقى -1

 .والعشرين التاسعة التذكارية ماكدوغال

 

 2رؤساء الدول واحلكومات بيانات

 

 .ة اليت عقدهادورالشاركة رؤساء الدول واحلكومات خالل مبمع التقدير علما املؤمتر أحاط  -2

 

 Michelleسيدةفخامة ال، رئيس مجهورية إيطاليا، وSergio Mattarella السيدوألقى كل من فخامة  -3

Bachelet Jeriaاالفتتاح. حفلخالل  بيانامجهورية شيلي،  ة، رئيس 

 

مجهورية  ة، رئيسCristina Fernández de Kirchner سيدةكل من فخامة ال يف املناقشة العامةوشارك  -4

، نائب رئيس مجهورية فنزويال Jorge Alberto Arreaza Monserrat السيد فخامةوصاحب الاألرجنتني، 

 ، رئيس وزراء مجهورية فيجي.Ratu Josaia Voreqe Bainimarama قائدالبوليفارية، ومعالي ال

 

، رئيس الواليات Enrique Peña Nietoسيد كل من فخامة ال للمؤمتر احلفل اخلتاميخالل  كما ألقى بيانا -5

 .، رئيس مجهورية كولومبياJuan Manuel Santos Calderón سيدفخامة الية، واملتحدة املكسيك

 

 3ملكة مملكة إسبانيا، Letizia  جاللة امللكة كلمة 

 

جاللة وألقت . للتغذية ةخاص ةريسف ،سبانياإمملكة  ملكة، Letiziaجاللة امللكة عيني خالل الدورة، تمت،  -6

 كلمة أمام املؤمتر. ، بعد تعيينها،امللكة

 

  

                                        
 C 2015/PV/10و C 2015/PV/1و C 2015/INF/7 الوثائق  1

 C 2015/PV/10 و C 2015/PV/4و C 2015/PV/3و C 2015/PV/2و C 2015/PV/1الوثائق   2

 C 2015/PV/10 و C 2015/PV/9الوثيقتان   3
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 4بيان ممثل رابطيت موظفي املنظمة

 

 هيئيت ممثلي املوظفني يف الفاو. باسم بيانا موظفي اخلدمة العامةمن رابطة  oNulM eNaiألقى السيد  -7

 

 5تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنية

 

مت املؤمتر دقيقة صمت حدادا على موظفي املنظمة الذين وافتهم املنية منذ انعقاد آخر دورة للمؤمتر. و وقف -8

 يف احملاضر احلرفية للمؤمتر. هاجادرإأمساء املوظفني الراحلني و تالوة

 

 6انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس

 

 وجملس السمكية والثروة الزراعة وزير ،Le Mamea Ropati Mualia السيد املؤمتر وانتخب اجمللس رشح -9

 .للمؤمتر والثالثني التاسعة للدورة رئيسا ساموا، يف الزراعية املتاجر شركات

 

 Claudio Javier:  السيد التالية أمساؤهم كما رشح اجمللس وانتخب املؤمتر نواب رئيس املؤمتر الثالثة -10

rozencwaig  األرجنتني(، والسيد(Serge Tomasi  والسيد ،)فرنسا(Majid Dehghan Shoar  مجهورية إيران(

 .اإلسالمية(

 

  

                                        
 C 2015/PV/10و C 2015/PV/8و C 2015/LIM/17الوثائق   4

 C 2015/PV/10و C 2013/8 الوثيقتان  5

 CL 2015/PV/10و CL 2015/PV/1و CL 2015/LIM/14و CL 2015/LIM/8و CL 2015/12 الوثائق  6
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 7العامة وجلنة أوراق التفويض اللجنةتعيني 

 

 :املؤمتر ما يلي وانتخبأوصى اجمللس  -11
 

 اللجنة العامة يفسبعة أعضاء 

 العراق أسرتاليا

 نيكاراغوا الكامريون

 سلوفاكيا كندا

  الصني

 

 تسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض

 مجهورية كوريا كوبا

 سان مارينو إريرتيا

 تايلند إندونيسيا

 الواليات املتحدة األمريكية نيوزيلندا

  سلطنة عمان

 

 8اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة
 
 بهذا التقرير. املرفق ألفأعماله بنسخته املعدلة. ويرد جدول األعمال يف  املؤمتر جدول اعتمد -12

 

املؤمتر الرتتيبات اليت اقرتحها اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة واجلدول الزمين الذي اقرتحه  واعتمد -13

 . بعد املائة اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني

 

 رئيسيهما ونوابهما وجلنيت الصياغةنشاء اللجنتني الرئيسيتني وتعيني ا

 

 املؤمتر مع توصيات اجمللس بإنشاء جلنتني رئيسيتني.  تفقا -14
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من الالئحة العامة للمنظمة، رّشح اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد )ب( 5-24 واملادة 7وطبقًا للمادة  -15

الطويل )مجهورية مصر العربية(  رئيسية األوىل والسيد خالد)إيطاليا( ليكون رئيسًا للجنة ال Luca Fratiniاملائة السيد 

 اجمللس على هذين الرتشيحني.  وافقو ،ليكون رئيسًا للجنة الرئيسية الثانية

 

)باكستان( رئيسا للجنة الصياغة اخلاصة باللجنة الرئيسية األوىل اليت تضم  Ahmad Farooqالسيد   نتخبُاو -16

فرنسا، وإثيوبيا، وغينيا االستوائية، ومجهورية مصر العربية، وإكوادور، وكندا، ويف عضويتها كاًل من: األرجنتني، 

 وإسبانيا. ،مجهورية كورياوباكستان، وسلطنة عمان، ونيوزيلندا، و

 

)قربص( رئيسا للجنة الصياغة اخلاصة باللجنة الرئيسية الثانية اليت تضم  Spyridon Ellinas السيد وانتخب -17

باكستان، واملكسيك، وليبرييا، والكويت، وأملانيا، وقربص، والصني، والربازيل، ويف عضويتها كاًل من: أسرتاليا، 

 وزمبابوي.  ،الواليات املتحدة األمريكيةوالسودان، واالحتاد الروسي، و

 

نواب من الالئحة العامة للمنظمة،  2-10مع مراعاة مقرتحات اللجنة العامة وفقا للمادة أيضا،  املؤمتر وعّين -18

 الرئيس التالية أمساؤهم:
 

 )النمسا(  Natalie Feistritzerالسيدة  اللجنة الرئيسية األوىل:

 )غابون( Charles Essongheالسيد 
 

 )إندونيسيا(   Tazwin Hanifالسيد  نية:  اللجنة الرئيسية الثا

 )سلوفاكيا( Marieta Okenkováالسيدة 

 

 حق الرد
 

أكد املؤمتر القرار الذي اختذه يف دوراته السابقة، والذي ينص على أنه عندما يرغب أي مندوب يف الرد على  -19

صدر فيه االنتقاد، وبعد أن تكون ييف اليوم الذي  ن يفعل ذلكستحسن أمن املىل سياسة حكومته، إانتقادات موجهة 

 فرصة املشاركة يف النقاش قد أتيحت جلميع الراغبني يف ذلك.

 

 التحقق من أوراق التفويض
 

للنظر يف أوراق  2015يونيو/حزيران  11و 6مايو/أيار ويف  27عقدت جلنة أوراق التفويض ثالثة اجتماعات يف  -20

وبلغ عدد األعضاء  C 2015/LIM/15الوثيقة  باعتبارهة املؤمتر هذه. وقد صدر تقرير التفويض اليت وردت إىل دور

عزمه عدم حضور املؤمتر، يف حني مل تعِط بعضوًا. وأبلغ بلد عضو واحد املدير العام  189املدرجني على القائمة ألف 

 6ّين القائمة الوضع الراهن حتى دورة املؤمتر. وتب يفمخسة بلدان أعضاء أية معلومات عن مشاركتها أو متثيلها 

 .2015يونيو/حزيران 
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إيداع أوراق تفويض ممثلي األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة واملنظمات األخرى التابعة هلا على مت  هوتبّين أّن -21

 من الالئحة العامة للمنظمة. 2-3طبقا ملا تنص عليه املادة واجب النحو ال

 

 حقوق التصويت

 

)أنتيغوا وباربودا، من البلدان األعضاء  11 كانمن الدستور،  4-3أشار املؤمتر إىل أنه، طبقًا ألحكام املادة  -22

نسييب، جزر سليمان، الصومال، جنوب السودان، طاجيكستان، يجزر القمر، دومينيكا، غرينادا، سان تومي وبر

لتصويت يف املؤمتر بعدما ختطت متأخراتها من تركمانستان، أوكرانيا(، قد فقدت يف مستهّل الدورة حقها يف ا

 االشرتاكات املستحقة عليها للمنظمة املبلغ املتوجب عن السنتني السابقتني.

 

ومن ثّم، قامت دولتان من الدول األعضاء )جزر سليمان وجنوب السودان(، بدفع مبلغ كاٍف الستعادة حقهما  -23

 يف التصويت.

 

وقرر املؤمتر إعادة حقوق التصويت لكل من جزر القمر والصومال وأوكرانيا بعدما وّجهت طلبًا خاصًا للنظر يف  -24

 من الدستور.  4-3أوضاعها مبوجب املادة 

 

نسييب وطاجيكستان بتسديد املتأخرات املستحقة عليهما بناء على خطة يل املؤمتر طلب سان تومي وبروقٍب -25

 التالية: اتاملؤمتر القرار اعتمدإعادة حقوق التصويت هلما. وبناء على ذلك،  بالتالي وقرر تقسيط

 

 1/2015القرار 

 

 سان تومي وبرينسييب –تسديد االشرتاكات 
 

 إن املؤمتر،

أن حكومة جزر القمر تقدمت باقرتاح لتصفية جزء من اشرتاكاتها املتأخرة على مدى أربع سنوات ابتداء من  إذ يالحظ

 إضافة إىل تسديد اشرتاكاتها اجلارية يف السنة التقوميية لالشرتاكات املقررة،، 2016عام 

 ما يلي: يقرر

من الالئحة املاليـة، تسدد املتأخــرات من اشرتاكات سان تومي  5-5من دون اإلخالل باملادة  (1)

يورو من خالل دفع أربعة أقساط  20 636.24ودوالر أمريكـــي  214 630.44وبرينسييب البالغـــة 

 وحتى  2016يورو اعتبارًا من عام  5 159.06دوالر أمريكي و 53 657.61 سنوية قيمة كل منها

 . 2019عام 
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 .2016يناير/كانون الثاني  1يسدد القسط األول يف  (2)

االشرتاكات اجلارية خالل ُيعّد التسديد السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وكذلك تسديد كل من  (3)

السنة التقوميية لالشرتاكات املقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس املال العامل، مبثابة وفاء سان 

 تومي وبرينسييب بالتزاماتها املالية جتاه املنظمة.

 من الالئحة املالية. 5-5تكون األقساط مستحقة الدفع وفقًا ألحكام املادة  (4)

 التقسيط الغية وباطلة مبجّرد التخلف عن دفع قسطني اثنني من األقساط.ُتعترب خطة  (5)

 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعُتمد يف 

 

 2/2015القرار 

 

 طاجيكستان –تسديد االشرتاكات 
 

 إّن املؤمتر،

أن حكومة طاجيكستان تقدمت باقرتاح لتصفية اشرتاكاتها املتأخرة على مدى مخس سنوات ابتداًء من عام  يالحظإذ 

 ، إضافًة إىل تسديد اشرتاكاتها اجلارية يف السنة التقوميية لالشرتاكات املقررة،2016

 

 ما يلي: يقرر

من الالئحة املاليـة، تسدد املتأخــرات من اشرتاكات طاجيكستان  5-5من دون اإلخالل باملادة  (1)

يورو من خالل دفع مخسة أقساط سنوية قيمة  10 349.70دوالر أمريكـــي و 37 618.70البالغـــة 

 . 2020وحتى عام  2016يورو اعتبارًا من عام  2 069.94ووالر أمريكي د 7 523.24كل منها 

 .2016يناير/كانون الثاني  1يسدد القسط األول يف  (2)

ُيعّد التسديد السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وكذلك تسديد كل من االشرتاكات اجلارية خالل  (3)

السنة التقوميية لالشرتاكات املقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس املال العامل، مبثابة وفاء 

 طاجيكستان بالتزاماتها املالية جتاه املنظمة.

 من الالئحة املالية. 5-5الدفع وفقًا ألحكام املادة  مستحقةتكون األقساط  (4)

 وباطلة مبجّرد التخلف عن دفع قسطني اثنني من األقساط. الغيةُتعترب خطة التقسيط  (5)

 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعُتمد يف 
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خطة تقسيط جلورجيا من  ،2009لسادسة والثالثني يف سنة ته ادورأقر، يف للمؤمتر ذّكرت اللجنة العامة بأّن  -26

دوالر أمريكي من خالل دفع ستة أقساط سنوية يبلغ كل  1 217 323.08أجل تسديد جزء من متأخراتها مبا جمموعه 

عاد النظر جمددًا يف الرصيد املتبقي من ُي، على أن 2015إىل سنة  2010دوالر أمريكي من سنة  121 732.31منها 

 (.1/2009)القرار رقم  2015تأخرات وتعاد جدولته يف سنة امل

 

وُأبلغ املؤمتر بأّن حكومة جورجيا سددت األقساط السنوية املشار إليها أعاله، باإلضافة إىل تسديد كل من  -27

وفت بالتالي بااللتزامات املالية جلورجيا جتاه املنظمة. أاالشرتاكات اجلارية عن السنة التقوميية لالشرتاكات املقررة، ف

إعادة تسديد الرصيد املتبقي من متأخراتها  2015أبريل/نيسان  15وكانت جورجيا قد طلبت يف رسالتها املؤرخة يف 

دوالر  121 732.31دوالر أمريكي من خالل دفعها على أربعة أقساط سنوية قيمة كل منها  486 929.22 اوقدره

 املؤمتر القرار التالي: اعتمد. وبناء على ذلك، 2019إىل سنة  2016ريكي من سنة أم

 

 3/2015القرار 

 

 جورجيا –تسديد االشرتاكات 
 

 املؤمتر، ّنإ

تقدمت باقرتاح لتصفية جزء من اشرتاكاتها املتأخرة على مدى أربع سنوات ابتداء من جورجيا أن حكومة  يالحظ إذ

 اجلارية يف السنة التقوميية لالشرتاكات املقررة، اشرتاكاتها، إضافة إىل تسديد 2016عام 

 ما يلي: يقرر

 من الالئحة املاليـة، تسدد املتأخــرات من اشرتاكات جورجيا  5-5من دون اإلخالل باملادة  (1)

 دوالر أمريكـــي من خالل دفع أربعة أقساط سنوية قيمة كل  486 929.22 البالغـــة

 . 2019وحتى عام  2016دوالر أمريكي اعتبارًا من عام  121 723.31منها 

 .2016يناير/كانون الثاني  1 يسدد القسط األول يف (2)

ُيعّد التسديد السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وكذلك تسديد كل من االشرتاكات اجلارية خالل  (3)

ات مقدمة لصندوق رأس املال العامل، مبثابة وفاء السنة التقوميية لالشرتاكات املقررة، وأية دفع

 جورجيا بالتزاماتها املالية جتاه املنظمة.

  من الالئحة املالية. 5-5تكون األقساط مستحقة الدفع وفقًا ألحكام املادة  (4)

 ُتعترب خطة التقسيط الغية وباطلة مبجّرد التخلف عن دفع قسطني اثنني من األقساط. (5)

 

 (2015يونيو/حزيران  13عُتمد يف ا)
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 9قبول املراقبني
 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية

 

استعرض املؤمتر قائمة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية اليت وجه املدير العام دعوة  -28

 الدعوات.مؤقتة إليها حلضور الدورة، وصادق املؤمتر على هذه 

 

 فلسطني

 

اخلمسني يف دورته جمللس اصادق املؤمتر على الدعوة اليت وجهها املدير العام إىل فلسطني، بناء على اقرتاح  -29

 بعد املائة.

 

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات
 

 10استعراض حالة األغذية والزراعة

 

بشأن هذا البند مـن جـدول األعمـال، تنـاولوا فيهـا      داخالت مبمن رؤساء الوفود وثالثة من املراقبني  مائة وعشرة قام -30

، مع الرتكيز على موضوع النقاش العـام، أال وهـو: سكسـر حلقـة     مهانيف بلدواألمن الغذائي على املستوى العاملي والزراعة  حالة

ود يف املنـاطق الريفيـة: احلمايـة االجتماعيـة والتنميـة الزراعيـة       الفقر واجلوع يف الريـف مـن خـالل تعزيـز القـدرة علـى الصـم       

 املستدامةس.

 

 :املؤمتر إّنو -31
 

والـيت تقضـي    )ج( املتعلقة بـاجلوع يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    1بلدًا يف بلوغ الغاية  72بنجاح  رّحب )أ(

 ؛2015و 1992-1990خبفض نسبة ناقصي التغذية إىل النصف بني 

خفض اجلوع يف اهلدف األول مـن األهـداف االمنائيـة لأللفيـة يكـاد يتحقـق       يف أشار إىل أّن بلوغ الغاية املتمثلة  )ب(

على املستوى العاملي يف حني أّن العـامل ال يـزال بعيـدًا عـن حتقيـق الغايـة الـيت وضـعها مـؤمتر القمـة العـاملي            

 لألغذية؛

 التغذية يف بعض األقاليم؛ صنق بوجود تفاوت يف التقدم احملرز للحد من أقّر )ج(
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أشار إىل أّن إحراز مزيد من التقدم يتطّلب وجود نظم شاملة أكثر لبناء القدرة على الصمود واحلد من الفقـر   )د(

للمـزارعني   متكينيـة بيئـة  تهيئـة  إىل األسواق ووصول وحتسني فرص احلصول على األغذية، مبا يف ذلك ال

 بهدف االستثمار واالبتكار؛

أشار إىل أّن الفقر وانعدام األمن الغذائي موجودان بشكل أساسي يف املناطق الريفية وأّن العديد مـن الفقـراء    )هـ(

 يعتمدون على الزراعة لكسب سبل عيشهم؛

بدور احلماية االجتماعية للحد من الفقر وانعدام األمن الغـذائي والتغـذوي يف املنـاطق الريفيـة ولزيـادة       أقّر )و(

 صمود وتعزيز التنمية الزراعية املستدامة؛القدرة على ال

بدعم القطاعات اإلنتاجية على غرار الزراعة األسـرية، قـادرة   قرتنة على أّن احلماية االجتماعية، م وشدد )ز(

 اتباع نهج متكامل ملكافحة اجلوع والفقر. ودعا إىلعلى خلق أوجه تآزر إجيابية 

 

 وإّن املؤمتر:   -32
 

 بالسنة الدولية للرتبة؛ ورّحبأشار كذلك إىل أهمية الرتبة بالنسبة إىل الزراعة املستدامة  )أ(

 .ةاألمن الغذائي والتغذيتهدد متزايدة خماطر شكل يعلى أّن تغري املناخ يف العامل  وشدد )ب(

 

 املؤمترات اإلقليمية
 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن:
 

 املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى تقرير

 11(2014فرباير/شباط  28-24)روما، إيطاليا، 

 

للطريقة اليت توىل بهـا العـراق رئاسـة     وأعرب عن تقديره املؤمتر التقرير وأخذ علمًا بالتوصيات الواردة فيه. أقر -33

 املؤمتر اإلقليمي.
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 والثالثني آلسيا واحمليط اهلادئتقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني 

 12(2014مارس/آذار  14-10)أوالنباتر، منغوليا، 

 

تنظيمها على ملنغوليا، البلد املضيف،  وأعرب عن امتنانهاملؤمتر التقرير وأخذ علمًا بالتوصيات الواردة فيه.  أقر -34

 املمتاز للمؤمتر اإلقليمي. 

 

 فريقياتقرير املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين أل

 13(2014مارس/آذار  28-24)تونس، اجلمهورية التونسية، 

 

للجمهورية التونسية، البلد املضيف،  وأعرب عن امتنانهاملؤمتر التقرير وأخذ علمًا بالتوصيات الواردة فيه.  أقر -35

 تنظيمها املمتاز للمؤمتر اإلقليمي.على 

 

 تقرير املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا

 14(2014أبريل/نيسان  4-1)بوخارست، رومانيا، 

 

علـى  لرومانيـا، البلـد املضـيف،     وأعـرب عـن امتنانـه   املؤمتر التقرير وأخذ علمًا بالتوصيات الـواردة فيـه.    أقر -36

 تنظيمها املمتاز للمؤمتر اإلقليمي.

 

 الكارييبتقرير الدورة  الثالثة والثالثني املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 15(2014مايو/أيار  9-6)سانتياغو، شيلي، 

 

تنظيمها املمتـاز  على املؤمتر التقرير وأخذ علمًا بالتوصيات الواردة فيه. وشكر كذلك شيلي، البلد املضيف،  أقر -37

 للمؤمتر اإلقليمي.
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 سهامات من املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي الثالث ألمريكا الشماليةا

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

 

أخذ املؤمتر علمًا أيضًا بالعادة املتبعة يف إقليم أمريكا الشمالية واليت تقضي باستضافة مؤمتر إقليمي غري رمسـي   -38

  م إسهامات يف عملية حتديد األولويات يف املنظمة.ييسمح للدول األعضاء يف اإلقليم بتقد

 

 اللجان الفنية
 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن:
 

 17(2014يونيو/ حزيران  13-9) تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك

 

 تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمسـاك،  املؤمتر االستنتاجات والتوصيات الواردة يف أقّر -39

 مبا يلي: وصصعلى وجه اخلوقام 
 

لعمل الفاو يف جمال مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة اسـتنادًا إىل األهـداف         أعرب عن تأييده )أ(

تـدابري دولـة   االتفـاق بشـأن   للفاو، مع تسليط الضوء على مبـادرة النمـو األزرق، وتنفيـذ     االسرتاتيجية

امليناء ملنـع الصـيد غـري القـانوني دون إبـالغ ودون تنظـيم، ومدونـة السـلوك بشـأن الصـيد الرشـيد،            

 واخلطوط التوجيهية الدولية بشأن إدارة الصيد العرضي؛ 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصـغرية احلجـم يف سـياق األمـن     ب رّحب )ب(

 هما؛بربنامج املساعدة العاملية لدعم تنفيذوء على الفقر الغذائي والقضا

 ؛اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلمب رّحب )ج(

تنميـة مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة البحريـة والداخليـة بشـكل مسـتدام            على أهمية شدد )د(

امة، واستقرار األسـواق، والتخفيـف مـن وطـأة     باعتبارها إسهامًا لتحقيق األمن الغذائي والتنمية املستد

 الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود؛

ـات وحتليلـها، وتقيـيم          أعرب عن دعمه )هـ( ـاالت مجـع البيان ـاو لتنميـة القـدرات يف جم للجهود اليت تبذهلا الف

 األرصدة، واإلدارة، وتربية األحياء املائية، والتنمية يف مرحلة ما بعد الصيد وعلى مستوى السياسات.
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 18(2014يونيو/حزيران  27-23) تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات

 

 ما يلي: أهمية املؤمتر تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات وأشار بشكل خاص إىل أقّر -40
 

 حتدي القضاء على اجلوع من خالل وضـع سياسـات شـاملة ومسـتندة إىل األدلـة يف جمـال الغابـات،        )أ(

 لألحـراج عة القضاء علـى اإلزالـة غـري املشـرو     من أجلإىل جانب نهج متكاملة بني القطاعات والدعوة 

 ؛والقيام بعمل نشط لتحقيق هذا اهلدف

، وأصـحاب احلقـوق املتعّلقـة    األسـريني اتيـة للمجتمعـات احلرجيـة ومـالكي الغابـات      وبيئـة مُ وجود  )ب(

 ؛بالغابات ومنظمات املنتجني يف جمالي الزراعة والغابات

 واملتعـددة أصـحاب املصـلحة    واملبـادرات املشـرتكة بـني القطاعـات     اتإنشاء وتعزيز منصـات للحـوار   )ج(

 اليت تربط بني الغابات والزراعة وغريها من القطاعات املرتبطة باملوارد الطبيعية؛

 مشاركة الفاو يف خفض االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة األحـراج وتـدهور الغابـات يف البلـدان الناميـة         )د(

 على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية؛ 

 املنظمة القيادي يف الشراكة التعاونية يف جمـال الغابـات باعتبارهـا آليـة واسـعة النطـاق للتنسـيق       دور  )هـ(

 ؛بني الوكاالت يف إطار الرتتيب الدولي املستقبلي املتعّلق بالغابات

 مـن الفـاو توطيـد دعمهـا املقـّدم      املؤمتر وطلبالتعاون ضمن املبادرات القائمة بشأن الغابات الشمالية،  )و(

 البلدان بشأن الغابات الشمالية؛ إىل

 الغابات ونظم الزراعة املختلطة بالغابات واملراعـي املوجـودة   إعادةبرنامج عاملي لتنمية القدرات على و )ز(

 .وإدارتها بشكل مستدام إىل حالتها الطبيعية يف األراضي اجلافة

 

 على القيام مبا يلي: األعضاءاملؤمتر  شجعو -41
 

اجلهود لضمان إيالء االعتبار الكايف إىل املسائل املرتبطة باملساواة بني اجلنسني يف جمال  بذل املزيد من )أ(

 الغابات؛

تعزيز التعاون بني قطاعات الزراعة ومصايد األمسـاك والغابـات وقطاعـات أخـرى متعّلقـة باسـتخدام        )ب(

من خالل تعزيز تعـاون   بشكل عام، مبا يف ذلك األراضي لتعزيز تطبيق نهج متكاملة يف هذه اجملاالت

 جلنة الغابات مع جلنة مصايد األمساك وجلنة الزراعة فضاًل عن جلنة األمن الغذائي العاملي؛

توطيد جهودهم لضمان إبراز الغابـات وإيالئهـا االعتبـار الكـايف يف أهـداف التنميـة املسـتدامة وخطـة          )ج(

 .2015التنمية ملا بعد عام 

 

 للمنظمة. املراجع اإلطار االسرتاتيجي أساس ركيز عمل الفاو يف جمال الغابات علىاملؤمتر على ضرورة ت شددو -42
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  تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة

 19(2014أكتوبر/تشرين األول  3 -سبتمرب/أيلول  29)

 

 املـؤمتر االسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة يف تقريـر الـدورة الرابعـة والعشـرين للجنـة الزراعـة،           أقّر -43

 جه اخلصوص بشأن:ووعلى 
 

 عمل الفاو يف قطاع األغذية والزراعة حتت اإلطار االسرتاتيجي املراجع؛ )أ(

 الرتكيز املنصب على الزراعة األسرية؛ )ب(

رامج تيسري التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشـركاء ذوي الصـلة كوسـيلة    الدعوة إىل زيادة دور الفاو يف ب )ج(

 مهمة لدعم تنفيذ اسرتاتيجية الفاو لتعزيز سالمة األغذية على الصعيد العاملي؛

 مكافحة واستئصال طاعون اجملرتات الصغرية؛   برنامج دعم تنفيذ )د(

أجـل األمـن الغـذائي والزراعـة املسـتدامة يف      أهمية قيـام البلـدان األعضـاء بـإدراج حوكمـة امليـاه مـن         )هـ(

 سياساتها الوطنية؛

 نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية؛ )و(

، مبـا يف ذلـك   تـه وحوكم بتصميمه جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة، وأخذ علمًا )ز(

 التنسيق مع املبادرات األخرى؛

 يف اإلنتاج املستدام ونظم األغذية املستدامة.يف جمال تكث املنظمةعمل  )ح(

 

وأخذ املؤمتر علمًا بتعليق اللجنة الدولية لألرز جلميع أنشطتها وبـإدراج بنـد بشـأن األرّز علـى جـدول أعمـال        -44

 .الدورات العادية للجنة الزراعة عند االقتضاء

 

بالعملية التحضريية الشاملة  ورحبروبات؛ بالتقرير عن حالة مقاومة مضادات امليك كما أخذ املؤمتر علمًا -45

 التالي: القرارواعتمد والتشاورية للقرار؛ 
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 4/2015قرار ال
 

 مقاومة مضادات امليكروبات

 

 إن املؤمتر،

 

 والبيئة؛ 21يف األغذية والزراعة 20يف تقرير األمانة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات بعد أن نظر
 

وإطار العمل املصاحب له، وإذ يذّكر أيضًا بالطلب الذي قّدمه اجمللـس إىل   2014بإعالن روما عن التغذية لعام  يذّكرإذ 

 األمانة يف دورته اخلمسني بعد املائة؛
 

 بدور منظمة األغذية والزراعة )الفاو( باعتبارها الوكالة احلكومية الدولية الرائدة اليت هلا والية حتسـني الزراعـة   يقروإذ 

 على املستوى العاملي؛ ةوالغابات ومصايد األمساك وإدارة املوارد الطبيعية وحتقيق األمن الغذائي والتغذي
 

 22صـلة املتفـق عليهـا عامليـًا والصـادرة عـن هيئـة الدسـتور الغـذائي         الأيضًا بالتوجيهات واملـدونات ذات  يأخذ علما وإذ 

إىل مواصـفات املنظمـة العامليـة لصـحة احليـوان ذات الصـلة املتفـق        إضـافة  املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العامليـة،  

 مقاومة مضادات امليكروبات؛ملعاجلة ، عليها
 

كروبـات يشـكل شـرطًا مسـبقًا لتحقيـق اإلنتاجيـة واالسـتدامة يف        يأن احلصول على عوامـل فعالـة مضـادة للم    يدركوإذ 

ة واألغذية اآلمنة، اليت يعتمد عليها عـدد ال صصـى مـن سـبل     الزراعة، ال سيما تربية احليوانات وتربية األحياء املائي

كسب العيش حول العامل، غري أن املكاسب اليت صُعب حتقيقها يف جمال صحة احليوان واإلنسـان والتنميـة هـي علـى     

 ؛امليكروباتاحملك بسبب زيادة مقاومة مضادات 
 

ة مضادات امليكروبات تشكل عبًء ثقياًل ومتزايـدًا علـى   أن التداعيات الصحية واالقتصادية النامجة عن مقاوم يدركوإذ 

عاتق البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط واملنخفض مما يتطلب إجراءات عاجلـة علـى املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة      

 كروبات؛يوالعاملية، وخاصة يف ضوء التطّور احملدود يف وضع عوامل جديدة مضادة للم
 

على املسـتويات العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة يف إطـار       ومتوازنإىل نهج متسق وشامل ومتكامل  بأن هناك حاجة يقروإذ 

نهج سصحة واحدةس وخارجه، مبا يشمل خمتلف اجلهـات الفاعلـة والقطاعـات علـى غـرار الطـب البشـري والبيطـري         

 والزراعة وسالمة األغذية والبيئة واملستهلكني؛
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البكترييـا   ، مبـا فيهـا  الدقيقـة  احليـة  الكائنـات يكروبـات تشـمل جمموعـة واسـعة مـن      بأن مقاومة مضادات امل يقروإذ 

والفريوسات والفطريات والطفيليات، غري أن تطّور مقاومة املضادات احليوية ميّثل مسألة عاجلة هي بـأمس احلاجـة إىل   

 اهتمام فوري؛
 

 التوصيات بشأن السياسات القائمة على أدلة علمية سليمة وعلى مبادئ حتليل املخاطر؛ على أهمية يشددوإذ 
 

إىل األدّلة اليت تفيد بانتقال مقاومة مضادات امليكروبات وانتشارها بني احليوانات والبشر، ويف سلسلة األغذية  يشريوإذ 

 والبيئة؛
 

، مبـا يف ذلـك   الفاو ومنظمة الصـحة العامليـة   فيما بنيكروبات بالتعاون الثالثي يف جمال مقاومة مضادات املي يرحبوإذ 

 واملنظمة الدولية لصحة احليوان، باإلضافة إىل تعاون دولي آخر؛ هيئة الدستور الغذائي،
 

، مبـا  23قرار بشأن مقاومة مضـادات امليكروبـات  لالسابعة والستني تها دور يف إىل اعتماد مجعية الصحة العاملية يشريوإذ 

بـني الفـاو واملنظمـة العامليـة لصـحة      فيمـا  لبها إىل املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية تعزيـز التعـاون الثالثـي    يف ذلك ط

 احليوان ومنظمة الصحة العاملية ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يف إطار روح نهج سصحة واحدةس؛
 

طـة العمـل العامليـة بشـأن مقاومـة مضـادات       خلالسـتني  و تهـا الثامنـة  دور يف مجعية الصحة العاملية باعتماد يرحبوإذ 

، الذي قدمت الفاو مدخالت بشأنه، مع اإلشارة إىل التوجيهـات الصـادرة عـن اجمللـس التنفيـذي ملنظمـة       24امليكروبات

 الصحة العاملية يف دورته السادسة والثالثني بعد املائة؛
 

بني الفاو واملنظمـة  فيما ون يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات أن خطة العمل العاملية يعّزز احلاجة إىل التعا يدركوإذ 

العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، والشركاء وأصـحاب املصـلحة،   

 غذية والزراعة؛ويدعو الفاو إىل دعم تنفيذ تدابري الوقاية من مقاومة مضادات امليكروبات ومكافحتها يف جمال األ
 

ــا  وإذ  ــذ علم ــة        يأخ ــد املائ ــني بع ــة واخلمس ــه احلادي ــس يف دورت ــة إىل اجملل ــن األمان ــدم م ــالتقرير املق ــوارد يف وب  ال

 ، ومداوالت اجمللس؛C 2015/28 Rev.1ة ـالوثيق
 

 األدلـة  تقيـيم  أجـل  مـن  وجهـات أخـرى،   األعضـاء  مـع  بالتعـاون  األمانة، به تقوم الذي اجلاري العمل بقوة يدعم وإذ

 توصيات وإصدار املعارف، مستوى على الثغرات وحتديد والزراعة، األغذية نظم يف امليكروباتمضادات  مبقاومة املتعّلقة

 بصورة فّعالة؛ امليكروباتاألعضاء من أجل مكافحة مقاومة مضادات  إىل سليمة أدلة إىل مستندة
 

  

                                        
 .2014 أيار/مايو WHA67.25 ،24 رقم العاملية الصحة منظمة قرار  23
 .2015 أيار/مايو A68/20 Corr.1 ،21و A68/20 الوثيقتان العاملية، الصحة منظمة  24
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 :يلي مبا القيام على األعضاء حيّث )أ(
 

الوعي واملشاركة والقيادة على املستوى السياسي لضمان استمرار احلصول على عقاقري مضادة  زيادة )أ(

كما هو وارد  جمال الزراعة، يفكروبات يضادات املاحلذر والرشيد ملستخدام الكروبات عن طريق ايللم

، 25ر الغذائــييف مدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوائهــا الصـادرة عن الدستو

بالنسبة إىل الصحة البيطرية  26البالغة األهمية امليكروباتال سيما تلك الواردة يف قوائم مضادات 

 والبشرية الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية؛

الزراعة، وتنظيم  استخدام مضادات امليكروبات يفومضادات امليكروبات الوطين ملقاومة رصد ال تعزيز ب()

استخدامها واالمتثال لتلك اللوائح من قبل مجيع أصحاب املصلحة بالتعاون مع املنظمة العاملية لصحة 

ومنظمة الصحة  املنظمة العاملية لصحة احليوانوالفاو وفقا ملواصفات  ومنظمة الصحة العاملية احليوان

 ؛ العاملية

كروبات يبشأن تطّور مقاومة مضادات املاألدلة العلمية الدولية  وتبادلاجلهود الرامية إىل تعزيز  تيسري ج()

 ؛، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيايف األغذية والزراعة والبيئة وانتقاهلا ومكافحتها

 واالقتصادية االجتماعية هاأبعادمع مراعاة تطوير نظم اإلنتاج الغذائي املستدام ملواصلة  اختاذ إجراءات د()

 ملضادات الضروري غري االستخداماحلؤول دون و األمراض، طرخ من داحلمن أجل  والبيئية،

 العقاقري) لنموكعوامل حمفزة ل امليكروبات مضادات من التدرجيي التخلص ذلك يف مباامليكروبات 

 العوامل من لفئاتعرضية  مقاومةيف  التسبب على قادرة أو إىل تنتمي اليت مليكروباتا مضادة البيطرية

 حتليل غياب ظل يف يف اإلنسان واحليوان( عليها للموافقة املقدمة أو) املستخدمة للميكروبات املضادة

 األحيائية؛ والسالمة ،احليوي واألمن احليوانية، لثروةاجليدة ل دارةاإل وتعزيز( لمخاطرل

 املرتبطة املخاطر للتخفيف من واحمللية والوطنية اإلقليمية املستويات على عاجلة إجراءات اختاذ )هـ(

 والزراعة األغذية يف باالستخدام غري املالئم ملضادات امليكروبات ومبقاومة مضادات امليكروبات

 والبيئة؛

اخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية والتعاون الدولي من أجل مراقبة مقاومة مضادات  وضع أو تعزيز (و)

امليكروبات يف األغذية والزراعة والبيئة ورصدها واحتوائها، بالتنسيق الوثيق مع اخلطط املرتبطة 

 بصحة اإلنسان؛

                                        
ــة    25 ــحة العامليــ ــة الصــ ــادات -منظمــ ــة(      مضــ ــة الثالثــ ــري )املراجعــ ــب البشــ ــبة إىل الطــ ــة بالنســ ــة البالغــ ــات ذات األهميــ امليكروبــ

(third/en-http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials). 

 .F//.0wwggg.Mei.ed/wWMawwiWwt9840.ethمبضادات امليكروبات ذات األهمية البيطرية:  احليوان حةلص العاملية املنظمةقائمة   26

http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-third/en
http://www.oie.int/doc/ged/D9840.PDF
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من أجل تنفيذ اخلطط ، ، على املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةاملوارد البشرية واملالية تعبئة (ز)

واالسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز مراقبة مقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة والبيئة 

 واحلد من تطّورها وانتقاهلا؛ 

ليت متثلها مقاومة ا املخاطر( 1بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني حيال: )فيما الوعي  حتسني (ح)

السلبية احملتملة على األغذية إضافة إىل اآلثار الصحة العامة،  بة إىلبالنس مضادات امليكروبات

( الرتبية 3كروبات بشكل رشيد يف الزراعة؛ )ي( ضرورة استخدام العقاقري املضادة للم2؛ )والزراعة

والسالمة األحيائية، وممارسات  ،والصحة، واألمن احليوي ،واإلنتاج النباتياحليوانية اجليدة، 

 اإلدارة والنظافة الصحية؛

ومقاومة  امليكروباتعن استخدام مضادات نظم للكشف برامج ومن أجل وضع  النامية البلدان دعم (ط)

ذات الصلة  هاسياساتملتابعة ومراقبتها ورصدها و امليكروباتمضادات امليكروبات واستخدام مضادات 

إدارة تدرجيية ملخاطر مقاومة مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة من أجل حتقيق املوضوعة 

 والبيئة؛

 العوامل من ديدةفئات ج وتطوير البحث والتطوير ملكافحة مقاومة مضادات امليكروبات تشجيع ودعم (ي)

والرتويج لالستخدام الرشيد ملضادات  تشخيص بديلة وسائلو وعالجاتميكروبات لل املضادة

 يف الزراعة؛ امليكروبات

 هلا؛  قاومةواملمضادات امليكروبات استخدام  يف جمال راقبةتطوير امل بأهميةاإلقرار  (ك)

 .املصلحة أصحاب مجيع بني الوعي وزيادة املعلومات تبادل حتسني (ل)
 

 :إىل املنظمة القيام مبا يلي يطلب (ب)
 

 ،نظم اإلنتاج املستدامإىل  تقديم دعم نشطالعمل، بالتعاون مع الشركاء اآلخرين ذوي الصلة، على  )أ(

ول دون حت اليت والبيئية واالقتصادية االجتماعية األبعادمع مراعاة  ،عند االقتضاء هاوبناء قدرات

إضافة إىل  ،(والربية البحريةحليوانات )ا رتبيةإدارة وممارسات جيدة ل خالل من األمراضانتشار 

 مضادات مقاومة ملكافحة هامة وسيلة باعتبارها، النباتي إلنتاججيدة يف جمال ا وممارساتإدارة 

 .امليكروبات

أن مجيع أقسام املنظمة ذات الصلة، يف املقر الرئيسي وعلى املستويني اإلقليمي والقطري،  ضمان ب()

مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات، ضمن معايري منخرطة وُمنّسقة بفعالية يف تعزيز العمل بشأن 

 األهداف االسرتاتيجية للفاو؛

التعاون الثالثي بني الفاو واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية  املساعدة على تعزيز )ج(

التآزر  بغية مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يف إطار روح نهج سصحة واحدةس وبلوغ أقصى قدر من

 مع املنظمة العاملية لصحة احليوان يف جمال صحة احليوان؛
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اجلهود املبذولة من أجل حبث خيارات وضع مبادرة رفيعة املستوى مع األمني العام لألمم  دعم د()

املتحدة، مبا يف ذلك اجتماع رفيع املستوى، لزيادة الوعي واملشاركة والقيادة على املستوى السياسي 

 مضادات امليكروبات؛بشأن مقاومة 

قاومة مضادات امليكروبات اليت تسعى إىل تلبية احلاجة إىل املعنية مبتنفيذ خطة العمل العاملية  دعم هـ()

ضمان أن تكون مجيع البلدان، ال سيما البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، قادرة على مكافحة 

طط العمل املوجودة وكل األدلة وأفضل مقاومة مضادات امليكروبات، واليت تأخذ يف االعتبار خ

 املمارسات املتوافرة؛

 على عمل األمانة يف هذا اجملال، من خالل رفع تقارير إىل جلنة الزراعة. إطالع األعضاء بانتظام و()

 

 (2015 يونيو/حزيران 13)اعُتمد يف 

 

 27(2014أكتوبر/تشرين األول  9-7تقرير الدورة السبعني للجنة مشكالت السلع )

 

 وجه على وقام السلع مشكالت للجنة السبعني الدورة تقرير يف الواردة والتوصيات االستنتاجات املؤمتر أقّر -46

 :يلي مبا اخلصوص
 

 بإصالح جلنة مشكالت السلع وأجهزتها الفرعية بغية حتسني أدائها وترتيبات عملها؛ رّحب )أ(

علـى   وأثنـى بأهمية إتاحة بيانات موثوقة يف الوقت املناسب لالستناد إليها عند اختـاذ القـرارات    أقّر )ب(

 دور الفاو يف إتاحة معلومات حمدثة عن األسواق وتقييم هذه املعلومات وتشجيع الشفافية يف األسواق؛

ساسية للنقـاش والتخطـيط   اإلسقاطات املتوسطة األجل يف أسواق السلع باعتبارها أداة أ أكد على أهمية )ج(

بالتعاون القائم بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة  ورحباملتعلقني بالسياسات، 

على توطيد هذه الشراكة بقدر أكرب مبا خيدم  وشّجع؛ الزراعيةاألغذية والزراعة بالنسبة إىل التوقعات 

 األعضاء يف الفاو على حنو أفضل؛

يف مـا   األعضـاء، مبـا يف ذلـك تنميـة القـدرات،      ًا باملساعدة التقنية اليت تقدمها الفاو للبلـدان أخذ علم )د(

على أهمية االتفاق على برنامج عمل مـا   وشدديتعلق مبفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة؛ 

 بالي؛ جمموعة تدابريعليه  تبعد بالي على حنو ما نص

تنفيذ نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية، مشـريًا إىل أهميتـه بالنسـبة     بالتقدم احملرز يف رحب )هـ(

 بأهميته باعتباره ابتكارًا يف جمال حوكمة أوساق السلع. وأقّرإىل عمل جلنة مشكالت السلع؛ 
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 املؤمتر: فإنوعالوة على ذلك،  -47
 

 علـى  وشـّجعها  توقيتهـا  ودقـة  البيانات جودة حتسني إىل الرامية جهودها بتكثيف احلكومات أوصى )أ(

 الفاو؛ عن الصادرة املعتادة االستبيانات خالل من املتاحة البيانات وجودة اإلجابة معدل حتسني

وبإدراج بنـد دائـم عـن األرّز علـى جـدول       وعملياتهانشطتها أل اللجنة الدولية لألرزوأخذ علمًا بتعليق  )ب(

 أعمال الدورات العادية للجنة مشكالت السلع حسب االقتضاء.

 

 ( 2013أكتوبر/تشرين األول  11-7تقريرا الدورتني األربعني )

 28( للجنة األمن الغذائي العاملي2014أكتوبر/تشرين األول  18-13واحلادية واألربعني )

 

 :املؤمتر إّن -48
 

األربعـني   دورتيهـا يف  جلنة األمن الغذائي العـاملي )اللجنـة(  االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن  أقر )أ(

  واحلادية واألربعني؛

باعتبارهـا إاـازًا    املبادئ اخلاصـة باالسـتثمارات املسـؤولة يف الزراعـة ونظـم األغذيـة       باعتماد رّحب )ب(

 على املساهمة يف تنفيذها؛   أصحاب املصلحة غريهم من أعضاء الفاو و وشجع عظيمًا،

قيام أصـحاب املصـلحة يف اللجنـة بتنفيـذ التوصـيات املتعلقـة بالسياسـات خبصـوص سالوقـود           شجع )ج(

احليوي واألمن الغذائيس؛ سواالستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصـغرية لتحقيـق األمـن الغـذائي     

مصايد األمساك وتربيـة  ولغذائية املستدامةس؛ سوالتغذيةس؛ سوالفاقد واملهدر من األغذية يف سياق النظم ا

 األحياء املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةس؛

إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذيـة يف  رّحب بنجاح املفاوضات اليت أجرتها اللجنة يف ما خيص  )د(

للجنـة بهـدف إقـراره يف أكتوبر/تشـرين     فع إىل الدورة الثانية واألربعـني  ريي سذال ظل األزمات املمتدة

 ؛2015األّول 

 االلتزام بتحقيق اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين يف السنوات القادمة؛ أيد )هـ(

عن دّعمه لدور اللجنـة يف جمـال التغذيـة وتعزيـز تنفيـذ نتـائج املـؤمتر الـدولي الثـاني املعـين            أعرب )و(

 بالتنسيق مع أجهزة األمم املتحدة األخرى؛بالتغذية 

باعتبارهـا منوذجـًا فريـدًا ومتعـدد     إىل الرتويـج للجنـة    اللجنـة  أعضاء الفاو وأصحاب املصـلحة يف  دعا )ز(

 ، وتقديم الدعم ألنشطة التوعية اخلاصة بها.نتائجهانشر وأصحاب املصلحة، 

 .يف إطار واليتها على مواصلة عملها جلنة األمن الغذائي العامليشجع  )ح(
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 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات األخرى
 

 التقدم احملرز لتحقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة

2015مبنظمة األغذية والزراعة/خطة التنمية ملا بعد عام 
29 

 

 املؤمتر: إّن -49
 

 مـن   (ج)عـن التقـدم احملـرز لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وال سـيما الغايـة           بـالتقرير  رحب )أ(

لأللفية، حيث يتم وصف العملية اهلادفة إىل صياغة أهـداف التنميـة    اإلمنائيةمن األهداف  1 اهلدف

ة ، ومناقشة املسائل املرتبطـة بتنفيـذ خطـة التنميـ    2015املستدامة اجلديدة وخطة التنمية ملا بعد عام 

 اجلديدة؛

مبسـؤولية   وأقرإىل بذل املزيد من اجلهود لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد العاملي،  دعا )ب(

 ؛تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بوالية املنظمةلدعم األعضاء الفاو األساسية يف 

باإلطـار االسـرتاتيجي    ةسرتشـد م، 2015عام على دور الفاو ومساهمتها يف عملية التنمية ملا بعد  أثنى )ج(

املراجع للمنظمة وحتدي القضاء على اجلوع، فضاًل عن التعاون مع الوكاالت األخرى اليت تتخـذ مـن   

 روما مقرا هلا؛

إىل احلصول على نتائج املؤمتر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي سُيعقد يف أديـس   وأعرب عن تطلعه )د(

وأهداف التنمية املستدامة خـالل   2015وإىل إقرار خطة التنمية ملا بعد عام  2015وز أبابا يف يوليو/مت

، وشجع مجيع األعضاء يف املنظمة على إتاحة املـوارد  2015مؤمتر قّمة األمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول 

 املالية وغري املالية الكافية لتنفيذها وضمان فعالية إطار التنمية اجلديد.

 

 تقرير عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات

 30لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع بها منظومة األمم املتحدة

 

املؤمتر التقرير املرحلي وأخذ علمًا بالتقدم الذي أحرزته املنظمـة مـن أجـل تنفيـذ القـرارات املتعاقبـة        استعرض -50

للجمعية العامة لألمم املتحدة حول االستعراض الشامل للسياسات الـذي جيـرى كـل أربـع سـنوات واملتعلـق باألنشـطة        

 صــيل الــواردة فيــه، فضــاًل عــن التقــدم احملــرز لألمانــة علــى جــودة التقريــر والتفا  امتنانــهوأعــرب عــن . التشــغيلية

 التنفيذ.  يف
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 املؤمتر: إّنو -51
 

بالتغريات التحولية الواسعة النطاق اليت شهدتها املنظمة وزادت مـن كفاءتهـا ووضـعتها يف موقـع      أقّر )أ(

 أفضل ملواجهة التحديات املشار إليها يف التقرير؛

 عن تقديره اللتزام املنظمة الراسخ إزاء دعم اجلهود اإلمنائية للدول األعضاء؛ أعرب )ب(

قيام املنظمة بتطبيق مبادئ اإلدارة املستندة إىل النتائج من أجل تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي املراجـع   أّيد )ج(

واًل إىل رصـد  ، انطالقًا مـن عمليـة التخطـيط وصـ    2013الذي وافق عليه املؤمتر يف شهر يونيو/حزيران 

 املوارد والنتائج جلميع مصادر التمويل؛ 

على اسرتاتيجية تعبئة املوارد يف املنظمة من أجل حتصيل االشرتاكات الطوعية الكافيـة وتنويـع    أثنى )د(

 ؛قاعدة املاحنني مبا يدعم حتقيق النتائج اليت نصت عليها األهداف االسرتاتيجية للمنظمة

تبذهلا املنظمة إلدراج أفضل املمارسات يف إطار ستوحيد األداءس ضـمن سياسـاتها    إىل اجلهود اليت أشار )هـ(

وإجراءاتها يف سياق التقرير املذكور ومبا يتماشى مع جتـارب وخـربات حمـددة مكتسـبة مـن واليتهـا       

 وإطارها االسرتاتيجي ومتسقة معها؛

تساق يف منظومة األمم املتحدة ككّل على املنظمة على املضي قدمًا يف دعم التوصل إىل مزيد من اال شّجع )و(

 املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية.

 

 اخلامسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة العاديةتقرير الدورة 

 31(2015يناير/كانون الثاني  19-23)

 

 املؤمتر: إّن -52
 

 بتقرير الدورة العادية اخلامسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واعتمده؛  رّحب )أ(

على اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدماج التنوع الوراثي يف اخلطط الوطنية للتكيف مع تغـري  وافق  )ب(

 املناخ، ودعا البلدان إىل تنفيذها؛ 

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلـف القطاعـات    بالعناصر لتيسري التنفيذ احمللي رّحب )ج(

 إىل النظر فيها واستخدامها عند االقتضاء؛ األعضاء ودعا الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة،

 أشار إىل تكامل عمل اهليئة مع بروتوكول ناغويا يف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها؛   )د(

إىل زيادة التعاون بني اهليئة واألجهزة الفنية ذات الصلة يف الفاو، فضاًل عن جلنة األمن الغـذائي   دعا )هـ(

 باتية لألغذية والزراعة؛العاملي واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية الن

، مبــا يف ذلــك مــن خــالل احللقــات الدراســية األعضـاء املنظمــة علــى تقــديم الــدعم الفــين إىل  شـجع  )و(

 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل والتدريب، إلعداد التقارير القطرية عن
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 ألغذية والزراعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املشرتك بني منظمة ا

 32(2014نوفمرب/تشرين الثاني  21-19ومنظمة الصحة العاملية )

 

املؤمتر عن تقديره للنتائج الناجحة اليت أسفر عنها املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، الذي اشرتك  أعرب -53

 ، يف روما.2014نوفمرب/تشرين الثاني  21إىل  19يف عقده كل من الفاو ومنظمة الصحة العاملية خالل الفرتة من 

 

أعضاء  وحث، 33املؤمتر وثيقة النتائج الصادرة عن املؤمتر وإعالن روما عن التغذية وإطار العمل ذي الصلة وأقر -54

 .الواردة يف إطار العمل والتوصيات املنظمة على تنفيذ االلتزامات الواردة يف إعالن روما

 

 دعم التدابري التالية:  حيال إجراءات املتابعة اليت اختذها املؤمتر، وال سيما عن ارتياحهاملؤمتر  وأعرب -55
 

تعميم مسألة التغذية باعتبارها من املواضيع الشاملة حتت اإلطـار االسـرتاتيجي املراجـع واخلطـة املتوسـطة       )أ(

 غذية؛من أجل حتسني الدعم املقدم إىل أعضاء املنظمة يف جمال الت 2017-2014األجل للفرتة 

 ؛ املؤمتر لنتائج دعمًا 2017-2014خالل الفرتة  املنظمةبها  ستضطلعحتديد األنشطة ذات األولوية اليت  (ب)

 تعزيز القدرات الداخلية للفاو لتعزيز دورها يف جمال التغذية؛ (ج)

وتوصـياته   إنشاء حساب األمانة للعمل من أجل التغذية لدعم احلكومات يف ترمجـة التزامـات املـؤمتر    (د)

املؤمتر الشركاء يف املوارد تقديم مساهمات طوعية حلسـاب   وناشدإىل إجراءات ملموسة.  واسرتاتيجياته

 األمانة؛ 

املقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة لكي تقوم اجلمعية العامة لألمم املتحدة بـإقرار إعـالن رومـا     الطلب )هـ(

إىل  2016يف إعـالن عقـد للعمـل بشـأن التغذيـة مـن عـام         عن التغذية وإطار العمل ذي الصلة، وتنظر

الفـاو علـى مواصـلة     وشـجع للجهود املبذولـة يف هـذا الصـدد،     تقديرهعن املؤمتر  وأعرب. 2025عام

يف  تعاونها مع منظمة الصحة العاملية بشأن احملتويات اجلوهرية لعقـد العمـل املقـرتح بشـأن التغذيـة     

 ؛إطار اهلياكل املوجودة واملوارد املتاحة

مـن خـالل تعزيـز    اجلهود املبذولة لتحسني تنسيق منظومة األمم املتحدة وتعاونها يف جمـال التغذيـة،    (و)

النظر يف اختاذ املزيد من اخلطوات لـتمكني جلنـة األمـن    األعضاء على املؤمتر  وشجعاآلليات القائمة؛ 

املناسـب يف   احلكومي الدولي واملتعـدد أصـحاب املصـلحة    ن املنتدى العامليالغذائي العاملي من أن تكو

 جمال التغذية؛  

اجلهود اهلادفة إىل إدراج التغذية يف أهداف التنمية املستدامة، مبا يربز نتائج املـؤمتر الـدولي الثـاني     (ز)

 ؛2015خطة التنمية ملا بعد عام  يف املعين بالتغذية
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ناصرة الرامية إىل الرتويج للرسائل املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية الصـادرة عـن املـؤمتر    وامل الدعوةمبادرات  (ح)

 .2015ونشرها على نطاق واسع من خالل معرض سإكسبو ميالنوس املعين بالتغذية الدولي الثاني 
 

 34الشراكة العاملية من أجل الرتبة

 

 على الطابع الشامل للعملية املتبعة من أجل حتديث نص امليثاق العاملي للرتبة. ثنىأواملؤمتر  أشار -56

 

 املؤمتر النسخة املراجعة من امليثاق العاملي للرتبة. وأقّر -57

 

 :التالياملؤمتر القرار  واعتمد -58

 

 5/2015القرار 

 العاملي للرتبة املراجعامليثاق 
 

 إّن املؤمتر،
 

( الذي اعُتمدت مبوجبه النسخة 1981)الدورة احلادية والعشرون، نوفمرب/تشرين الثاني  8/81قراره رقم  إذ يستذكر

 األوىل من امليثاق العاملي للرتبة؛
 

بارتياح إىل املبادرة احلسنة التوقيت لألجهزة التابعة للشراكة العاملية من أجل الرتبة املنشأة حديثًا، أال وهي  إذ يشري

، لتقييم صالحية امليثاق املستمرة ولوضع نص اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة جمموعةاجلمعية العامة و

 مراجع يعكس بشكل أفضل الواقع ويتصدى للقضايا والسياقات املتصلة بالرتبة؛
 

شكل خطري حتقيق باالجتاهات الراهنة للموارد القّيمة من الرتبة يف مجيع األقاليم واليت من شأنها أن تقّوض ب إذ يقّر

األهداف والغايات املتفق عليها بالنسبة إىل استئصال اجلوع والتنمية املستدامة والتشديد بالتالي على احلاجة امللحة 

 لعكس االجتاهات املقلقة؛ 
 

أّن إعطاء مزيد من الدفع للتوصل بشكل ملموس أكثر إىل مزيد من التعاون واألنشطة وتعبئة املوارد على املستوى  إذ يعي

الدولي لتعكس تدهور الرتبة ودعم التدابري الفعالة لصون الرتبة، كما هو مكّرس يف الشراكة العاملية من أجل الرتبة ويف 

ثاق حمّدث للمساعدة على نشر املبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاصة مبادرات أخرى، سوف يستفيد جدًا من وجود مي

 بالرتبة على نطاق واسع لكي يبادر أصحاب املصلحة كافة إىل العمل؛ 
 

مع احلاجة إىل ميثاق حمّدث يعكس أيضًا املستجدات الرئيسية على مستوى السياسات والتطورات املفاهيمية  إذ يتفق

 الفرتة الفاصلة منذ اعتماد النسخة األوىل؛ املتعلقة بالرتبة، كما حصل يف
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اليت تتيحها السنة الدولية للرتبة ستربة سليمة حلياة صحيةس للدعوة إىل إدارة املوارد العاملية من  إذ يستفيد من الفرصة

 الرتبة على حنو مستدام؛
 

أكتوبر/تشرين األول  3 –مرب/أيلول سبت 29مشورة جلنة الزراعة يف دورتها الرابعة والعشرين ) إذ يأخذ بعني االعتبار

 (؛2014ديسمرب/كانون األول  5-1( وجملس الفاو يف دورته اخلمسني بعد املائة )2014
 
 مبوجب هذا القرار النسخة املراجعة من امليثاق العاملي للرتبة؛ يعتمد -1
 
منظومة األمم املتحدة ومجيع املنظمات الدولية املعنية بالعمل بشكل حثيث على الرتويج للمبادئ  يوصي -2

واخلطوط التوجيهية املنصوص عليها يف امليثاق وبدعم ترمجتها على شكل سياسات سليمة وأنشطة ملموسة على 

 املستويات كافة: الوطين واإلقليمي والدولي منها. 

 

 ةامليثاق العاملي للرتب
 

 الديباجة -أواًل

 

 حدودًا تصل أخذت الرتبة موارد على البشرية الضغوط لكن األرض، على للحياة أساسي عنصر الرتبة -1

 قّيمة دعامة توفر أنها كما مستدامة، زراعة لضمان الضرورية العناصر أحد هي للرتبة احلريصة فاإلدارة. حرجة

 .البيولوجي والتنوع اإليكولوجي النظام خدمات محاية إىل وسبياًل املناخ لضبط

 

تقّر الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة الذي عقد يف ريو دي جانريو  -2

، ساملستقبل الذي نتوخاهس، باألهمية االقتصادية واالجتماعية لإلدارة اجليدة 2012)الربازيل( يف يونيو/حزيران 

الرتبة، وخصوصًا مساهمتها يف النمو االقتصادي والتنوع البيولوجي والزراعة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك 

 واألمن والغذائي والقضاء على الفقر ومتكني املرأة والتصدي لتغري املناخ وحتسني توفر املياه.

 

 املبادئ -ثانيًا

 

السلع واخلدمات اليت تشكل جزءًا األتربة مورد متكني رئيسي صتل موقعًا مركزيًا يف خلق جمموعة من  -3

ال يتجزأ من النظم اإليكولوجية ورفاهية اإلنسان. وللحفاظ على موارد الرتبة العاملية أو تعزيزها أهمية جوهرية 

إذا كان لالحتياجات اإلنسانية الشاملة من األغذية واملياه وأمن الطاقة أن تلبى وفقًا للحقوق السيادية لكل دولة 

بيعية. ويالحظ بشكل خاص أّن الزيادات املتوقعة يف إنتاج األغذية واأللياف والوقود الضرورية وملواردها الط

 لتحقيق األمن الغذائي وأمن الطاقة ستؤدي إىل ضغط متزايد على الرتبة.
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األتربة نتاج أفعال وتفاعالت معقدة بني عمليات عدة يف الزمان واملكان، ولذا فإنها بدورها متنوعة يف  -4

شكل واخلصائص ويف مستوى خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها. وتتطّلب اإلدارة اجليدة للرتبة فهم هذه ال

القدرات املختلفة للرتبة وتشجيع استخدام األراضي استخدامًا صرتم جمموعة القدرات هذه بغية القضاء على 

 الفقر وحتقيق األمن الغذائي.

 

حال احملافظة على خدمات الدعم واإلمداد والتنظيم واخلدمات الثقافية  تكون إدارة الرتبة مستدامة يف -5

اليت توفرها الرتبة أو تعزيزها دون املساس بصورة ملحوظة إما بوظائف الرتبة اليت متّكن هذه اخلدمات أو التنوع 

ني خدمات التنظيم البيولوجي. ومن املثري للقلق خباصة التوازن بني خدمات الدعم واإلمداد لإلنتاج النباتي وب

 اليت توفرها الرتبة لضمان جودة املياه ومدى توافرها وللرتكيبة اجلوية لغازات الدفيئة.

 

عادة، جيري تنفيذ القرارات املتعلقة بإدارة الرتبة حمليًا يف ظّل ظروف اجتماعية واقتصادية متنوعة  -6

و القرارات احملليني مبادرات مشرتكة بني تنوعًا كبريا. ويتطلب وضع تدابري حمددة مناسبة ليتبناها صانع

االختصاصات وعلى مستويات متعددة يقوم بها العديد من أصحاب املصلحة. ومن هنا فإن التزامًا قويًا بتضمني 

 املعرفة احمللية األصلية أمر حاسم األهمية. 

 

ة يف الرتبة املعنية يف تتحكم إىل حد كبري جمموعة اخلصائص الكيمائية والبيولوجية واملادية املوجود -7

الوظائف احملددة لتلك الرتبة. ومن الضروري لتحقيق االستدامة معرفة احلالة الفعلية لتلك اخلصائص ودورها 

 سواء كان التغيري طبيعيًا أم من صنع اإلنسان. –يف وظائف الرتبة وتأثري التغيري عليها 

 

األتربة خمزن أساسي للتنوع البيولوجي العاملي الذي ميتد من الكائنات احلية الدقيقة إىل احليوان  -8

والنبات. ويؤدي هذا التنوع البيولوجي دورًا أساسيًا يف دعم وظائف الرتبة وبالتالي دعم السلع واخلدمات املتصلة 

اية هذه الوظائف احلفاظ على التنوع البيولوجي بالرتبة اليت يوفرها النظام اإليكولوجي. لذا، من الضروري حلم

 للرتبة. 

 

خدمات نظام إيكولوجي ذات صلة  –سواء كانت تدار إدارة نشطة أم ال  –تقدم األتربة على أنواعها  -9

بضبط املناخ العاملي وبتنظيم املياه على نطاقات متعددة. ومن شأن حتويل وجهة استخدام األراضي أن خيفض 

لعامة العاملية اليت توفرها الرتبة. وليس باإلمكان تقييم تأثري عمليات التحويل احمللية واإلقليمية خدمات السلع ا

يف وجهة استخدام األراضي بشكل موثوق إال يف سياق تقييمات شاملة ملساهمة األتربة يف خدمات النظام 

 اإليكولوجي اجلوهرية. 
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ائف الرتبة وقدرتها على دعم خدمات النظام اإليكولوجي يؤدي تدهور الرتبة يف حد ذاته إىل إنقاص وظ -10

اهلامة أهمية جوهرية لرفاهية اإلنسان أو إىل القضاء على هذه الوظائف والقدرات. وإّن احلد قدر املستطاع من 

التدهور الكبري يف الرتبة أو القضاء عليه عنصر أساسي للحفاظ على اخلدمات اليت تقدمها الرتبة على أنواعها 

 ي أكثر جدوى من حيث الكلفة مقارنة بإعادة تأهيل الرتبة بعد تدهورها.وه

 

ميكن، يف بعض احلاالت للرتبة اليت شهدت تدهورا يف وظائفها األساسية ومساهمتها يف خدمات النظام  -11

تاحة االيكولوجي أن تسرتجعها من خالل تطبيق تقنيات إعادة تأهيل مناسبة. ومن شأن هذا أن يزيد املساحة امل

 لتقديم اخلدمات دون أن يستدعي حتويل وجهة استخدام األراضي.

 

 خطوط توجيهية للعمل -ثالثًا

 

يتمثل اهلدف الشامل بالنسبة إىل األطراف كافة ضمان اإلدارة املستدامة لألتربة وإعادة تأهيل األتربة  -12

 املتدهورة أو إعادتها إىل ما كانت عليه قباًل. 

 

من الدول وكذلك،  –اإلدارة احلسنة للرتبة االستناد يف اإلجراءات املتخذة على املستويات كافة تتطّلب  -13

إىل فهم  –حسب قدراتها، من اهليئات العامة واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واجملموعات والشركات 

مع تدهور األراضي يف سياق التنمية مبادئ اإلدارة املستدامة للرتبة واملساهمة يف حتقيق عامل حمايد بالعالقة 

 املستدامة.

 

األطراف الفاعلة مجيعًا، وعلى وجه التحديد كل جمموعة من جمموعات أصحاب املصلحة التالية،  -14

 مدعوة إىل النظر يف اإلجراءات التالية:

 

 اإلجراءات من قبل األفراد والقطاع اخلاص -ألف

 

ستخدمون الرتبة أو يديرونها العمل كقّيمني على الرتبة لضمان أن تكون يتعني على األفراد كافة الذين ي –أواًل 

 إدارة هذا املورد الطبيعي ذي األهمية احليوية إدارة مستدامة للحفاظ عليه لألجيال املقبلة.

 

 القيام بإدارة الرتبة إدارة مستدامة يف إنتاج السلع واخلدمات.  –ثانيًا 
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 اجملموعات والوسط العلمياإلجراءات من قبل  -باء

 

 نشر املعلومات واملعارف املتعلقة بالرتبة.  -أواًل

 

 التأكيد على أهمية اإلدارة املستدامة للرتبة لتجنب إحلاق ضرر بالوظائف الرئيسية للرتبة. -ثانيا

 

 اإلجراءات من قبل احلكومات -جيم

 

 لكافة أنواع الرتبة املوجودة والحتياجات البلد املعين.تشجيع اإلدارة املستدامة للرتبة إلدارة مناسبة  –أواًل 

 

االقتصادية واملؤسسية املشّجعة لإلدارة املستدامة للرتبة من خالل -السعي إىل خلق الظروف االجتماعية -ثانيًا 

ة تذليل العقبات. وينبغي السعي إىل إجياد سبل ووسائل متّكن من ختطي العقبات اليت حتول دون اعتماد اإلدار

املستدامة للرتبة واملتعلقة حبيازة األراضي وحقوق املستخدمني وبإمكان احلصول على اخلدمات املالية والربامج 

التثقيفية. ويشار يف هذا الصدد إىل ساخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي 

اليت اعتمدتها جلنة األمن الغذائي العاملي يف مايو/أيار والغابات ومصايد األمساك يف سياق األمن الغذائي الوطينس 

2012. 

 

املشاركة يف إعداد مبادرات تثقيفية وبناء قدرات مشرتكة بني االختصاصات وعلى مستويات عّدة  -ثالثًا 

 لتشجيع مستخدمي األراضي على اعتماد اإلدارة املستدامة للرتبة.

 

سًا علميًا سليمًا لتطوير اإلدارة املستدامة للرتبة وتطبيقها من قبل دعم برامج البحوث اليت توفر أسا -رابعًا 

 املستخدمني النهائيني. 

 

إدراج مبادئ وممارسات اإلدارة املستدامة للرتبة يف توجيهات السياسة العامة ويف التشريعات على  -خامسًا 

 ية خاصة بالرتبة. شتى املستويات احلكومية، مما يؤدي يف احلالة املثلى إىل وضع سياسة وطن

 

النظر صراحة يف دور ممارسات إدارة الرتبة يف التخطيط للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من تأثرياته  -سادسًا 

 واحلفاظ على التنوع البيولوجي. 
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وضع وتنفيذ أنظمة للحد من تراكم امللوثات ما فوق مستويات حمددة للحفاظ على صحة اإلنسان  -سابعًا 

ولتسهيل معاجلة الرتبة امللوثة اليت تتخطى امللوثات فيها هذه املستويات فتشكل تهديدًا لإلنسان ورفاهيته 

 والنبات واحليوان.

 

 تطوير نظم وطنية للمعلومات عن الرتبة واملساهمة يف وضع نظام عاملي للمعلومات عن الرتبة. -ثامنًا 

 

 املستدامة للرتبة وحالة موارد الرتبة بشكل عام.وضع إطار مؤسسي وطين لرصد تنفيذ اإلدارة  -تاسعًا 

 

 جراءات من قبل املنظمات الدوليةاإل -دال

 

تيسري وضع ونشر تقارير جديرة باالعتماد والثقة عن حالة موارد الرتبة العاملية وبروتوكوالت اإلدارة  -أواًل 

 املستدامة للرتبة.

 

ات عن الرتبة يتميز بدقة عالية وضمان دجمه مع نظم املراقبة تنسيق اجلهود لتطوير نظام عاملي للمعلوم -ثانيًا 

 األرضية العاملية األخرى. 

 

مساعدة احلكومات، بناء على الطلب، على وضع التشريعات واملؤسسات والعمليات املناسبة اليت  -ثالثًا 

 األساليب ورصدها.متّكنها من ابتكار األساليب املناسبة لإلدارة املستدامة للرتبة وتطبيق تلك 

 

 35األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة برنامج األغذية العاملي املشرتك بني

 

 :املؤمتر إّن -59
 

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي )الربنامج( املرفوع إىل اجمللس االقتصادي  أقّر )أ(

 ؛2013بشأن أنشطة الربنامج يف عام  )الفاو( األغذية والزراعةمنظمة جملس واالجتماعي لألمم املتحدة و

 املساعدة الغذائية بالنسبةب املتصلةعلى الربنامج ملا بذله من جهود لتلبية االحتياجات الطارئة  أثنى )ب(

 ؛ بعمل الربنامج يف امليدان وأقرإىل السكان األشد ضعفًا واملتضررين جّراء األزمات اإلنسانية املتزايدة، 

 يف روما، وجد مقارهاتالتعاون مع الوكاالت األخرى اليت  باجلهود اليت بذهلا الربنامج من أجل تعزيز نّوه )ج(

 ، وبدعمه املتواصل للجنة األمن الغذائي العاملي؛2015وال سيما يف ما يتعلق بعملية التنمية ملا بعد عام 
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، فضاًل عن اخنراطه مع الشركاء يف حتدي الشراكاتيف جهود التنسيق وإقامة  جمبشاركة الربنام رحب )د(

 .2015القضاء على اجلوع وخطة التنمية ملا بعد عام 

 

 36السنوات الدولية واأليام العاملية

 

 .2020سنة دولية للصحة النباتية يف عام  إطالق أنها ستقرتح فنلندا بإعالن املؤمتر رحب -60

 

 201337تقييم السنة الدولية للكينوا 

 

 املؤمتر: إّن -61
 

 عليه؛ وصادق 2013بتقرير تقييم السنة الدولية للكينوا  رحب )أ(

ما حتقق من إاازات يف زيادة الوعي العام بالدور احملتمـل للكينـوا كحليـف يف مكافحـة اجلـوع      أقر  )ب(

 وسوء التغذية؛

ات األمـم املتحـدة   بالعمل التعاوني الذي يضـطلع بـه األعضـاء ومنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـ        أقر )ج(

واملنظمات غري احلكومية ومجعيات املنتجني ومؤسسات البحوث والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية 

 بالسنة الدولية للكينوا؛ يف االحتفاء

مجيع أعضاء املنظمة إىل مواصلة دعم األنشطة، اليت تنسقها املنظمة، من أجـل النهـوض بـالنظم     دعا )د(

 سيما يف البلدان اليت تعاني من اجلوع وسوء التغذية.الغذائية للكينوا، ال 

 

 201438تقييم السنة الدولية للزراعة األسرّية 

 

 املؤمتر: إّن -62

 الـيت بأنه مت االحتفال بنجاح بالسنة الدولية للزراعة األسرية من خالل تنظيم حـوارات بشـأن السياسـات     أقر )أ(

 تتسم بتعدد أصحاب املصلحة وفعاليات لالرتقاء مبستوى الوعي يف مجيع األقاليم وعلى املستوى العاملي؛

على أعلى املستويات تأييدا للزراعة األسرية خـالل   انبثقبااللتزام السياسي العاملي القوي الذي  رحب )ب(

السنة الدولية للزراعة األسرية، وأشار إىل أن هذا اإلرث جيب أن يرتجم إىل سياسات وطنية وإقليميـة  

 وترتيبات مؤسسية وأطر قانونية لدعم املزارع األسرية بشكل ملموس؛ 
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ه السـنة الدوليـة علـى املسـتويات كافـة وطلـب       بالدور الذي تضطلع به املنظمة من أجل تيسري هذ أقر )ج(

 ؛مواصلة إدراج الزراعة األسرية يف إطارها االسرتاتيجي هامن

 ؛2014أقر بالتقرير املتعلق بتقييم السنة الدولية للزراعة األسريِّة  )د(

مـن   عـدد ، الذي تستضيفه املنظمـة بالتعـاون مـع    برنامج املعارف بشأن الزراعة األسرية رحب بإنشاء (هـ)

 أصحاب املصلحة؛

وشجع اللجان الوطنية ومجيـع الـربامج األخـرى املتعـددة أصـحاب املصـلحة املعنيـة بـاحلوار بشـأن           (و)

على الصعيدين الوطين واإلقليمي  2014السياسات اليت أنشئت لغرض السنة الدولية للزراعة األسرية 

 .2014على مواصلة عملها مبا يتجاوز عام 

 

 39واليوم العاملي للرتبة 2015ة السنة الدولية للرتب

 

 املؤمتر: إّن -63

 ؛2015التقرير املرحلي عن األنشطة املضطلع بها خالل السنة الدولية للرتبة  أقر ( أ)

بالتشكيل  ورحباألمانة وتنسيقها يف الوقت املناسب  إىل دور املنظمة فيما يتعلق بتيسري أشار بارتياح ( ب)

 بالسنة الدولية للرتبة؛اين للجنة التوجيهية املعنية باملت

دعما خلصوبة الرتبة ولعكس مسار  2015لألنشطة املنفذة يف إطار السنة الدولية للرتبة  أعرب عن تأييده )ج(

 تدهور الرتبة؛

 بالرابط الفعال الذي مت الدعوة إىل إقامته خالل السنة بني الرتبة السليمة واألمن الغذائي والتغذية؛  رحب )د(

الرتويج هلذه السنة املشاركة يف أعضاء املنظمة واملنظمات الدولية وغريها من اجلهات إىل مجيع  ودعا )هـ(

الدولية واالحتفال بها على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، باإلضافة إىل اجتذاب املساهمات 

  الطوعية من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص.

 

 201640السنة الدولية للبقول 

 

 املؤمتر: إّن -64
 

الـيت أعلنـت عنهـا اجلمعيـة      2016بالتقرير املرحلي عن التحضري للسنة الدوليـة للبقـول    ورحب أقر )أ(

 العامة لألمم املتحدة يف دورتها الثامنة والستني؛
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وأهدافها، وال سيما ضرورة االرتقاء مبستوى الوعي بـدور   2016للسنة الدولية للبقول  أعرب عن دعمه )ب(

 البقول يف اإلنتاج الغذائي املستدام ومساهمتها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف العامل؛

إىل دور املنظمة يف تيسري األنشطة التحضريية للسنة الدولية للبقـول وتنسـيقها يف الوقـت     أشار بارتياح )ج(

اء اللجنة التوجيهية املعنيـة بالسـنة الدوليـة للبقـول بالتعـاون مـع أعضـاء املنظمـة         املناسب، مثل إنش

 واملنظمات الدولية، وأصحاب املصلحة املعنيني؛

أعضـاء املنظمـة علـى االسـتجابة      وشـجع ضمان التمويل الكايف للسنة الدولية للبقول  شدد على ضرورة )د(

 باإلضـافة إىل اجتـذاب مسـاهمات طوعيـة مـن أصـحاب مصـلحة        ،بسخاء مبوارد من خـارج امليزانيـة  

 لدعم تنفيذ أنشطة السنة الدولية للبقول وبلوغ أهدافها؛، القطاع اخلاص هممبا في آخرين

مجيع أعضاء املنظمة واملنظمات الدوليـة وغريهـا مـن اجلهـات إىل الرتويـج هلـذه السـنة الدوليـة          دعا )هـ(

 وطنية واإلقليمية والدولية.واالحتفال بها على املستويات ال

 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية
 

 201341-2012تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

 
 إن املؤمتر: -65
 

شدد على بالتغيريات التحولية اليت ُطبقت يف منظمة األغذية والزراعة يف فرتة السنتني، و رحب )أ(

 يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة؛ إىل االستمرارية احلاجة

 الالمركزية مبوازاةيف سياق زيادة  2013 - 2012لتنفيذ برنامج العمل يف الفرتة  أعرب عن ارتياحه )ب(

 الفنية يف املقر الرئيسي؛ القدراتاحملافظة على 

 نيالسنت املسبوقة اليت حتققت يف فرتة غري الكفاءة النامجة عن كاسباملبالوفورات و رحب )ج(

على ضرورة مشاركة أعضاء الفاو يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة  وشدد ،2012-2013

 املدنية الدولية لبذل اجلهود من أجل احتواء التكاليف املرتبطة باملوظفني؛ 

 فرتة السنتني؛ خالل اإلداريعلى املستوى وتعميمه النظام العاملي إلدارة املوارد  إدخالإىل  أشار بارتياح )د(

 للجهود املبذولة وتطلع إىل مواصلة االهتمام مبا يلي: أعرب عن تقديره )هـ(

 تعميم املساواة بني اجلنسني يف أنشطة الفاو؛ -1

 اجلهود املبذولة لتوطيد الشراكات؛ -2

 التوازن بني اللغات يف منتجات الفاو؛ -3
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ملستقبل استنادًا إىل إطار النتائج اجلديد الذي بدأ ا يف اوكيفية عرضهحتسني شكل التقارير  إىل تطلع )و(

 العمل به يف فرتة السنتني احلالية، مبا يف ذلك نوعية اخلدمات الفنية؛

 .2013-2012تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  أقّر )ز(

 

 42 2015 تقرير تقييم الربامج

 

 إن املؤمتر: -66
 

بتقرير تقييم الربامج، مبا يف ذلك النتائج الرئيسية املنبثقة عن عمليات التقييم املواضيعية  رحب )أ(

 ؛2014 - 2013واالسرتاتيجية والقطرية واخلاصة باملشاريع، الذي ُأاز خالل الفرتة 

إىل مواصلة أشار إىل املزايا النسبية للفاو ودورها اهلام يف جمالي األمن الغذائي والزراعة، واحلاجة  )ب(

اجملاالت واألنشطة اهلامة ذات الصلة اخلاضعة للتقييم، مبا يف ذلك إنتاج احملاصيل، ب االهتمام

، ووضع املعايري، والشراكات، واالستثمار يف التنمية الزراعية، السياساتواملساعدة يف جمال 

الدخل املتوسط، والتعاون  والالمركزية، وبناء القدرات على املستوى القطري، والتعاون مع البلدان ذات

 بني بلدان اجلنوب، وتكامل جهود الطوارئ والتنمية؛

 مبا يتفق مع السياسات القائمة ًاعلى أهمية توفري املوارد من امليزانية لتقييم املشاريع املموَّلة طوعي شدد )ج(

 على مزيد من التعاون بني الشركاء يف املوارد لتنفيذ الرتتيبات اجلديدة؛  وشّجع

ن، مبا أسفر عن ذلك من حتّس ورحبعملية اإلصالح اليت بدأها مكتب التقييم، ل هدعمأعرب عن  )د(

إىل مواصلة التحسينات لتحويل الرتكيز إىل تقييم النتائج، ومواءمة التقييم مع اإلطار  وتطلع

 ؛للتقارير مكتب التقييم وتعزيز ملكيةاملراجع للفاو بصورة أفضل،  االسرتاتيجي

 .وكاالت األمم املتحدة األخرى يف ذلك مبا املصلحة، التعاون مع أصحاب نيحتس أشار إىلو )هـ(

 

 عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية عن تقرير توليفي 

 43ملنظمة األغذية والزراعة

 

 إن املؤمتر: -67
 

واإلقليمية الفرعية للفاو فضاًل عن آراء اإلدارة عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية بالتقارير التوليفية عن  رحب )أ(

 بشأن التوصيات الواردة يف الوثيقة؛
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املشرتكةس لعمليات التقييم اخلمس إىل جلنة  اهلامةتقديم وثيقة موجزة ومنفصلة تربز ساملسائل  تطلع إىل )ب(

 الربنامج؛ 

واليت أّدت إىل حتسني املنظمة وجعلها  يةإلضفاء الالمركز 2012للجهود املبذولة منذ عام  أعرب عن تقديره )ج(

 ؛أكثر اتساقًا، مع اإلقرار بضرورة إجراء املزيد من التحسينات على أساس كل إقليم على حدة

1بالتوصية  رّحب )د(
، إىل االستعراض مستقل لشبكة املكاتب امليدانية ورفع نتائج استعراضووافق على إجراء  44

ديسمرب/كانون  –)نوفمرب/تشرين الثاني  لثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلسإىل الدورة ا ،آراء اإلدارة جانب

 عن طريق االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية؛ (2005األول 

2التوصية  دعم )هـ(
إىل ضمان اجلودة بصورة منهجية دعمًا للمكاتب القطرية يف ما يتعلق بأطر  واحلاجة 45

 الربجمة القطرية املوضوعة بالتعاون مع احلكومات الوطنية؛

3تنفيذ التوصية  إىل للحاجة أعرب عن تقديرهو )و(
مع إيالء االعتبار الواجب للفعالية من حيث التكلفة  46

 .امليدانية والتوازن بني املقر الرئيسي واملواقع

 

 )املراجعة(  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 47)مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية( 2017-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 )املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2017-2014نظر املؤمتر يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -68

 ويف تعليقات اجمللس وتوصياته فضاًل عن املعلومات اإلضافية اليت وفرتها األمانة.  2016-2017
 

 إن املؤمتر:و -69
 

  الدورة خالل اآلراء يف تارخيي توافق إىل التوصل يف بها حتلى اليت األعضاء بني التعاون بروح رحب )أ(

 للفرتة املنظمة عمل برنامج لتنفيذ به املوصى امليزانية مستوى بشأن للمجلس املائة بعد واخلمسني احلادية

  كامل؛ بشكل 2016-2017

                                        
ومدى تغطيته  يتعّين على اإلدارة والبلدان األعضاء يف الفاو أن ينظروا يف استعراض أنواع التمثيل إىل البلدان األعضاء واإلدارة يف الفاوس :1التوصية   44

ما متت املوافقة على املضي قدمًا، يتعّين عليهم مناقشة جمموعة من املعايري  يف البلدان إىل جانب مواقع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية. وإذا

 سلتوجيه العملية.

 إىل إدارة املنظمة ينبغي إلدارة املنظمة اختاذ مزيد من التدابري لتحسني نوعية أطر الربجمة القطرية وفعاليتها، فضاًل عن اتساقها معس :2التوصية   45

 س.لبلدان. وهلذا السبب، مثة حاجة إىل التزام ودعم أقوى وأبكر من مستويات عديدة يف املنظمةأولويات املنظمة يف مجيع ا

إىل إدارة املنظمة يتعّين على إدارة املنظمة أن تتخذ تدابري ملواصلة تيسري املكاتب امليدانية ومتكينها لتحقيق املستويات واملزيج س :3التوصية   46

 س.املوارد البشرية، مع مراعاة السياقات احمللية، ومواصلة تيسري جهود تعبئة املوارد ودعمهااملنشود من املهارات لدى 
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أهمية االستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي  وشدد على باملنظمة اخلاصةلرؤية املدير العام  أعرب عن دعمه )ب(

 ؛2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  يفللمنظمة 

الواردة يف ذات الصلة والوفورات املقرتحة إزاء حتديد جماالت الرتكيز وإلغاء الرتكيز  أعرب عن تقديره )ج(

 الوثيقة. 

 

 ، فإن املؤمتر:2017-2016برنامج العمل وامليزانية املقرتح للفرتة يف فحوى النظر عند و -70
 

 موارد طريق عن 2017-2016 الفرتة خالل أمريكي دوالر مليون 6.1 قدره إضايف مبلغ مجع باقرتاح رّحب )أ(

 اجلزرية الدول لدعم التقين التعاون برنامج تعزيز أجل من حصرية بصورة تستخدم امليزانية خارج من

 املناخ؛ تغري آثار مع التكّيف أجل من سيما ال النامية، الصغرية

 ؛ التنظيميةاالقرتاحات املتعّلقة بإعادة اهليكلة  دعم )ب(

 على اجملاالت التالية اخلاصة بتنفيذه:أكد برنامج العمل املقرتح، ومحاية  شدد على أهمية )ج(

 مركزية؛اللاتطبيق ( توطيد اجلهود الرامية إىل 1)

على يف الوقت ذاته احلفاظ مع ، كل إقليم على حدةالالمركزية على أساس املتعلقة بتطبيق القدرات تعزيز  (2)

 ؛برنامج العملمن أجل تنفيذ  القدرات الفنية يف املقر الرئيسي

 مزاياها النسبية؛ من  االستفادةن املنظمة من متّكبطريقة  ( استخدام الشراكات3)

 خصيصا للبلدان املتوسطة الدخل؛ م( وضع نهج مصم4)

( مواصلة استعراض قدرات املوارد البشرية ومواقعها ومزيج املهارات اليت تتمّتع بها لضمان التنفيذ األمثل 5)

 لربنامج العمل؛ 
 

أسفرت عن حتقيق الوفورات و 2012الفاو منذ عام  شهدتهااليت  التحوليةللتغيريات  أعرب عن تقديره )د(

 واملكاسب النامجة عن زيادة الكفاءة أثناء تنفيذ برنامج العمل املتفق عليه؛ 

 على أهمية متتع املدير العام مبرونة كاملة لتحديد وفورات ومكاسب كفاءة إضافية.  ووافق )هـ(

 

 وباإلضافة إىل ذلك، فإن املؤمتر: -71
 

 جلنتا فيها لتنظر 2017-2016 للفرتة وامليزانية العمل برنامج على تعديالت اقرتاح العام املدير من طلب )أ(

 -الثاني تشرين/نوفمرب) املائة بعد واخلمسني الثالثة دورته يف اجمللس عليها ويوافق واملالية الربنامج

 (؛ 2015 األول كانون/ديسمرب
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اجلمعية العامة النظر يف ناشد اجلهود الرامية إىل احتواء تكاليف املوظفني يف املنظمة، و شدد على أهمية )ب(

بالزيادات يف تكاليف املوظفني يف النظام املوحد، وال سيما يف  يتعلقاحلاجة إىل توخي املزيد من احلذر يف ما 

 سياق االستعراض الشامل اجلاري الذي تضطلع به جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛

إعداد إطار األمانة على مواصلة  وشجعمستندة إىل النتائج  ملعلوماتاألجهزة الرئاسية تلقي  شدد على أهمية )ج(

 ؛ملستند إىل النتائجا التقارير الرصد ورفع

 -2018برنامج التعاون التقين يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  اعتماداتجمددًا على أهمية أن تتماشى  أكد )د(

 ؛9/89مع قرار املؤمتر  2019

األمانة  اليت تبذهلااجلارية جلهود إىل اعلى املدى البعيد، أشار املؤمتر  للمنظمةيف ما يتعلق بالسالمة املالية  )هـ(

 هذه اجلهود؛ وشجع، لتحسني الوضع املالي والسيولة واالحتياطيات

حل عملي أمثل ملسألة  إىل إجيادالنظام املوحد لألمم املتحدة سعي يف تها مشاركاألمانة على مواصلة  وشجع )و(

 بعد انتهاء اخلدمة. الطبيةالتزامات التغطية 

 

 للفرتة مقاومة مضادات امليكروبات يف تنفيذ برنامج العمل وامليزانيةبشأن العمل  على أهميةاملؤمتر  وشدد -72

 .4/2015لمؤمتر ل، وذلك متشيا مع أحدث قرار 2016-2017

 

 اجمللس: على حنو ما أوصى بهاملؤمتر القرار التالي  واعتمد -73

 

 6/2015القرار 

 املؤمتر، إّن

 يف برنامج العمل وامليزانية املقدم من املدير العام؛ بعد أن نظر

 دوالر أمريكي لفرتة السنتني 1 035 749 000يف االعتمادات اإلمجالية الصافية املقرتحة البالغة  بعد أن نظرو

ي ُيفرتض أن تعادل ذدوالر أمريكي وال 1.30يورو =  1، 2015-2014يف الفرتة اليورو بسعر صرف  2016-2017

 يورو؛ 376 423 000دوالر أمريكي و 546 399 000واليورو  املصروفات بالدوالر األمريكي مبوجبه

دوالر أمريكي بسعر الصـرف املسـتخدم يف    1 005 635 000أن االعتمادات الصافية الواردة أعاله تعادل  وبعد أن رأى

 بعد حتويل اجلزء اخلاص باليورو؛ 2017-2016دوالر أمريكي الذي حدد للفرتة  1.22يورو =  1إعداد امليزانية وقدره 
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 على النحو التالي: 2017-2016على برنامج العمل الذي اقرتحه املدير العام للفرتة  يوافق -1

 :التالية لألغراض أمريكي دوالر 1.22=  يورو 1 الصرف سعر أساس على االعتمادات على ُيصوَّت )أ(

 بالدوالر األمريكي

 83,652,000 القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةاملساهمة يف  :1الباب 

 202,401,000 بطريقة مستدامة زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك :2الباب 

 64,787,000 احلد من الفقر يف الريف :3الباب 

 105,451,000 وكفاءةمتكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال  :4 الباب

 50,206,000 زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5الباب 

 58,619,000 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات :6الباب 

 138,131,000 برنامج التعاون التقين :7الباب 

 74,685,000 اخلدمات اإلرشادية :8الباب 

 35,516,000 املعلوماتتكنولوجيا  :9الباب 

 81,248,000 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10الباب 

 73,635,000 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية :11الباب 

 600,000 املصروفات الطارئة :12الباب 

 16,892,000 اإلنفاق الرأمسالي :13الباب 

 22,485,000 اإلنفاق األمين :14الباب 

 (2,673,000) أخرى غري حمددة نامجة عن زيادة الكفاءة مكاسب ووفورات

 1,005,635,000 جمموع االعتمادات )الصافية(

 90,100,000 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية :15الباب 

 1,095,735,000 جمموع االعتمادات )الكلية(
 

املتنوعـة املقـدرة مببلـغ     )أ( أعاله ناقصا اإليراداتمتّول االعتمادات )الصافية( اليت جرى التصويت عليها يف الفقرة  )ب(

دوالر أمريكـي   1 000 635 000دوالر أمريكي من االشرتاكات املقررة على الدول األعضـاء والبالغـة    5 000 000

 لتنفيــــذ برنــــامج العمــــل. وحتــــدد هــــذه االشــــرتاكات بالــــدوالر األمريكــــي واليــــورو، وتتــــألف مــــن  

ــار التقســيم بنســبة    376 423 000دوالر أمريكــي و 541 399 000 ــك يف االعتب ــورو. ويأخــذ ذل ــة  54ي يف املائ

 يف املائة لإليرادات املتنوعة. 100يف املائة باليورو لالعتمادات )الصافية( وبنسبة  46بالدوالر األمريكي وبنسبة 

ل األعضاء لتمويـل  دوالر أمريكي من االشرتاكات املقررة من الدو 14 100 000سيمول أيضا مبلغ إضايف قدره  )ج(

التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. وستحدد هذه االشرتاكات بالدوالر األمريكي واليـورو مـع األخـذ    

ــبة   ــيم بنس ــار التقس ــبة    33يف االعتب ــي وبنس ــدوالر األمريك ــة لل ــذلك   67يف املائ ــغ ب ــورو وتبل ــة للي  يف املائ

 يورو. 7 743 000دوالر أمريكي و 4 653 000
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ويبلغ جمموع االشرتاكات املستحقة من الدول األعضاء لتنفيذ برنامج العمل املعتمد ولتمويـل اهـتالك التغطيـة     )د(

يـورو. وتسـدد هـذه االشـرتاكات      384 166 000دوالر أمريكي و 546 052 000الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

ي يعتمـده املـؤمتر يف دورتـه    وفقـا جلـدول االشـرتاكات الـذ     2017و 2016املستحقة على الـدول األعضـاء يف   

 التاسعة والثالثني.

لدى حتديد املبالغ الفعلية لالشرتاكات اليت يسددها كّل من الـدول األعضـاء، سُيحسـب مبلـغ إضـايف مـن خـالل         )هـ(

صندوق التسويات الضريبية ألي دولة عضـو تفـرض ضـرائب علـى املرتبـات واملكافـآت والتعويضـات الـيت يتلقاهـا          

دوالر  8 500 000مبلغ يقـّدر بنحـو   رصد للموظفني. وقد مت توقع تسديدها د املنظمة ينظمة واليت تعاملوظفون من امل

 أمريكي هلذا الغرض.

 

مـن الالئحـة املاليـة، اسـتخدام أي رصـيد غـري منفـق مـن          2-4املدير العام، بغض النظـر عـن املـادة    خيّول  -2

 التغيريات التحولية.عزيز ألي نفقات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بت 2015-2014اعتمادات الفرتة 
 

إىل املدير العام اقرتاح تعديالت على برنامج العمـل بشـأن مكاسـب الكفـاءة اإلضـافية غـري احملـددة،         يطلب -3

دوالر أمريكـي، وغـري    2 673 000   )أ( أعـاله والبالغـة بصـورة إمجاليـة     1والوفورات املشار إليها يف الفقـرة  

املدرجة حاليًا يف هيكل األبواب، لتنظر فيها جلنتا الربنامج واملالية ويوافق عليهـا اجمللـس يف دورتـه الثالثـة     

أن عمليات النقل ضمن األبـواب وكـذلك   اإلشارة إىل ، مع 2015واخلمسني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األول 

 وفقـاً عاجلتهـا  تم مية لتنفيـذ املقرتحـات خـالل فـرتة السـنتني سـ      عمليات النقـل مـن بـاب إىل آخـر والالزمـ     

 من الالئحة املالية. 5-4للمادة 
 

يف مـا يتعّلـق بالزيـادات يف تكـاليف     ذر زيـد مـن احلـ   تـوخي امل اجلمعية العامة لألمم املتحدة النظـر يف   يناشد -4

جلنـة   الذي تضطلع بـه ري االشامل اجلال سيما يف سياق االستعراض واملوظفني يف نظام األمم املتحدة املوحد، 

 اخلدمة املدنية الدولية.
 

 2019-2018بأن يتماشى االعتماد اخلاص بربنامج التعاون التقين يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  يوصي -5

 .9/89مع قرار املؤمتر 
 

تنفيـذ برنـامج العمـل    و حتقيـق األهـداف االسـرتاتيجية   األعضاء على تقديم مساهمات طوعية لتيسـري   يشّجع -6

 املتكامل ضمن إطار النتائج.

 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعتمد يف 
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 مسائل احلوكمة واملسائل القانونية واإلدارية واملالية
 

 مسائل احلوكمة
 

 تقييم إصالحات احلوكمة،

 48مبا يف ذلك النظر يف تقرير االستعراض املستقل

 

 القرار التالي: واعتمدتقييم إصالحات احلوكمة  وأقرنظر املؤمتر يف تقرير االستعراض املستقل،  
 

 7/2015القرار 
 

 تقييم االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة
 

 إن املؤمتر:
 

 74-2ي متت املوافقة من خالله على خطة العمل الفورية لتجديـد الفـاو مبـا يف ذلـك اإلجـراء      ذ، ال1/2008بالقرار  إذ يذّكر

من خطة العمل الفورية الذي طلب من الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر تقييم األعمال املتعّلقة بإصـالحات احلوكمـة مبـا    

 ل للمساهمة يف هذه العملية؛مع القيام باستعراض مستق ،يف ذلك دور املؤمترات اإلقليمية وعملها
 

 تقييم إصالحات احلوكمة والدور اإلشرايف الذي يضطلع به الرئيس املستقل للمجلس؛ وإذ يقّر بدور اجمللس يف جمال متابعة
 

 (؛C 2015/25ستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة )الوثيقة ئي بشأن االبالتقرير النها وإذ يرّحب
 

مبشاركة األعضاء الفّعالة من خالل مشاورات غري رمسية للمجموعات اإلقليمية واجتماعات غري رمسيـة جلماعـة    وإذ يقّر

 العمل املفتوحة العضوية املنعقدة بغية تقديم ردود على التوصيات واملقرتحات الواردة يف االستعراض املستقل؛ 
 

 (؛2015مارس/آذار  27 -23املائة )روما،  آراء اجمللس خالل دورته احلادية واخلمسني بعد حظوإذ يال
 

ــّر -1 ــة يف   يقــ ــراءات املقرتحــ ــاو    اإلجــ ــة يف الفــ ــالحات احلوكمــ ــتقل إلصــ ــتعراض املســ ــيم االســ  تقيــ

 االسـتعراض املسـتقل إلصـالحات   للتوصـيات واملقرتحـات الـواردة يف     ( استجابًةC2015/26/Rev.1)الوثيقة 

(، ويتخـذ قـرارًا يقضـي بقيـام األجهـزة الرئاسـية       C 2015/25الوثيقـة   منظمة األغذية والزراعـة احلوكمة يف 

 املعنية يف املنظمة بتنفيذ اإلجراءات الواردة يف هذه الوثيقة؛
 

                                        
 C 2015/PV/10 و C 2015/PV/8و C 2015/26 Rev.1و C 2015/25 الوثائق  48
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من خطـة العمـل الفوريـة بشـأن دور اجمللـس يف تقـديم توصـية بشـأن مسـتوى           18-2اإلجراء  إغالق يقرر -2

 ؛C2015/26/Rev.1امليزانية كما تبّينه الوثيقة 
 

بشأن حجـم اجمللـس وتركيبتـه إىل أن يعتـرب األعضـاء أن       من خطة العمل الفورية 4-4تعليق اإلجراء يقرر  -3

 للتوصل إىل حل مرٍض؛ يف اآلراء هناك ما يكفي من التوافق
 

من خطة العمل الفورية بشأن املؤهالت املنشودة لتـولي منصـب املـدير العـام إىل      100-2تعليق اإلجراء يقرر  -4

 زيد من املشاورات بني األعضاء للتوصل إىل توافق بهذا الشأن؛حني إجراء امل
 

إىل الـدورة األربعـني    C 2015/26/Rev.1يف الوثيقـة   املنصـوص عليهـا  رفع تقرير جبميـع اإلجـراءات    يطلب -5

 .2017للمؤمتر عام 

 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعتمد يف 

 

 املسائل الدستورية والقانونية
 

 49األساسيةالتعديالت يف النصوص 
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 12)أ( من املادة 10تعديل الفقرة 

 

 املؤمتر من خالل تصويت إمسي القرار التالي: اعتمد -75
 

 8/2015 القرار
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 12 من املادة )أ(10 ةتعديل الفقر
 

 إن املؤمتر،
 

، اسـتمع اجمللـس إىل   2013أنه أثناء انعقاد دورة اجمللس السابعة واألربعني بعـد املائـة يف يونيـو/حزيران     إذ يستذكر

 املخصص لعمليات االقـرتاع والوقت ما يتعلق، من بني مجلة أمور، باالنتخابات  املقرتحات املقدمة من الدول األعضاء يف

 ؛  ةالسرّي
 

                                        
 C 2015/PV/10و C 2015/PV/9و C 2015/LIM/4و C 2015/LIM/3و C 2015/LIM/2 الوثائق  49
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لقانونية أوصت يف دورتها السـابعة والتسـعني املنعقـدة يف أكتوبر/تشـرين األول     الدستورية وا الشؤونجلنة  أّن وإذ يالحظ

من الالئحة العامة للمنظمة، وأن اجمللس يف دورته الثامنة واألربعـني بعـد املائـة     12على املادة  تعديالتبإجراء  2013

 التعديل املقرتح؛ أقّر 2013املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول 
 

 :50من الالئحة العامة للمنظمة 12املادة  ت التالية علىعديالتاعتماد ال يقرر
 

 12املادة "

 النصاب وإجراءات التصويت يف جلسات املؤمتر واجمللس
 

)...( 

10- 

الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة اجلدد عن طريق االقـرتاع السـري.   وُتقبل املدير العام، رئيس اجمللس ويعني  أ()

أيضا االنتخابات األخرى بطريق االقرتاع السـري، إال يف حالـة االنتخـاب الـذي ال يزيـد فيـه عـدد         وجترى

املرشحني على عدد املناصب الشاغرة، فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو اجمللس إمتام التعـيني  

 .سالعامة الصرصة باملوافقة

 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعتمد يف 

 

 من الالئحة العامة للمنظمة 12من املادة  13و 12و 4و 3ات الفقرتعديل 

 

 املؤمتر من خالل تصويت إمسي القرار التالي: اعتمد -76

 

 9/2015القرار 

 

 من الالئحة العامة للمنظمة 12من املادة  13و 12و 4و 3ات تعديل الفقر
 

 إن املؤمتر،
 

، اسـتمع اجمللـس إىل   2013أنه أثناء انعقاد دورة اجمللس السابعة واألربعني بعد املائة يف يونيـو/ حزيـران    إذ يستذكر

 ما يتعلق، من بني مجلة أمور، باالنتخابات والتصويت؛   املقرتحات املقدمة من الدول األعضاء يف
 

                                        
 .حتتها خط ووضع املائلة احلروف باستخدام اإلضافات وإىل خّط يتوسطه النص بكتابة احملذوفة العبارات إىل يشار  50
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مـن   12مـن املـادة    12والفقـرة   12مـن املـادة   )ب( 3اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة أّن أنه بالرغم من  وإذ يالحظ

خدمت مـرات عديـدة يف املاضـي،    اسـتُ قـد   املؤمتر من قبل يف آن واحدالالئحة العامة للمنظمة إلجراء انتخابات متعددة 

 ميكن تبسيط هذه اإلجراءات، مع األخذ باالعتبار اإلجراءات املتبعة يف انتخابات اجمللس؛
 

أن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أوصت يف دورتها السابعة والتسعني املنعقـدة يف أكتـوبر/ تشـرين األول     وإذ يالحظ

يف من الالئحة العامة للمنظمة، بقدر ما يتعلق األمر بإجراء االنتخابـات املتعـددة    12بإجراء تعديالت على املادة  2013

قـد   2013الثامنة واألربعني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/ كانون األول املؤمتر، وأن اجمللس يف دورته  من قبل آن واحد

 ؛ةاملقرتح توافق على التعديال
 

 :51من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي 12تعديل املادة  يقرر
 

 12املادة "

 النصاب القانوني وترتيبات التصويت يف اجتماعات اجمللس واملؤمتر
 

)....( 

3- 

، تكون األغلبية الالزمة أكثر من نصـف  لشغل منصب انتخابي واحدالختاذ أي قرار، أو إلجراء أي انتخاب  ()أ

 عدد األصوات املعطاة، إال إذا نص على خالف ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة.
 

األغلبيـة  يف حالة إجراء االنتخاب من جانب املؤمتر لشـغل أكثـر مـن منصـب انتخـابي يف آن واحـد، تكـون         ب()

املطلوبة هي أصغر عدد من جمموع األصوات الالزمة النتخـاب مرشـحني ال يزيـد عـددهم علـى عـدد املقاعـد        

   :املطلوب شغلها إال إذا نص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، وحتسب هذه األغلبية حسب املعادلة التالية
 

 عدد األصوات املدىل بها
 

 1+ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األغلبية املطلوبة =

 
 1عدد املقاعد + 

 
 ‘س()مع عدم االعتداد بكسور األرقام الصحيحة

 

)....( 
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4- 

تعبري ساألصوات املعطاةس يف حالة إجراء انتخاب لشغل أكثر من منصـب انتخـابي واحـد يف آن واحـد،      يعين ب()

 جمموع األصوات اليت يدلي بها الناخبون جلميع املناصب االنتخابية.
 

)....( 

 : لشغل أكثر من منصب انتخابي يف آن واحد، يطبق ما يلي جيريه املؤمتريف أي انتخاب  -12
 
النصاب يف املؤمتر من غالبيـة الـدول األعضـاء يف املنظمـة ويف اجمللـس مـن ثلثـي أعضـائه. وتتشـكل           يتشكل )أ(

 األغلبية املطلوبة من أكثر من نصف عدد أعضاء اجمللس من الدول األعضاء الذين يدلون بأصوات صحيحة.
 
كل ناخب، ما مل ميتنع كلية عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شغله، مع إعطاء  يدلي )ب()أ(

 كل صوت ملرشح خمتلف، وتعترب ملغاة أي ورقة ال تنطبق عليها هذه الشروط.
 

 الـيت  أكثر عدد مـن األصـوات   األغلبية املطلوبةعلى  صصلونالذين  صصل املرشحنييعلن انتخاب  )ج( أي مرشح )ب(

مبا يساوي عدد املناصب االنتخابية اليت يراد شـغلها   ( من هذه املادة)ب 3 أدلي بها كما هو حمدد يف الفقرة

 .شرط أن يكونوا قد حصلوا على األغلبية الالزمة احملددة يف الفقرة الفرعية )أ( السالفة
 
مل يسفر االقرتاع األول إال عن شغل بعض املناصب االنتخابية فقط، جيـري اقـرتاع ثـان لشـغل املناصـب       إذا (د)-)ج

 يّتبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املناصب االنتخابية.الباقية، بشروط االقرتاع األول نفسها. 
 
 يّتبع هذا اإلجراء إىل أن تشغل مجيع املناصب االنتخابية د()

 
إذا مل يتسن يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب شغل منصب واحد أو أكثر مـن املناصـب االنتخابيـة بسـبب      (هـ)

حصول مرشحني اثنني أو أكثر على عدد متساو مـن األصـوات جيـرى اقـرتاع منفصـل بـني هـؤالء املرشـحني         

 ء عند الضرورة.لتحديد من ينتخب منهم طبقا ألحكام الفقرة الفرعية )ج( السالفة. ويعاد هذا اإلجرا
 
إذا مل صصل أي من املرشحني يف أي اقرتاع على األغلبية املطلوبة، يستبعد املرشح الذي صصـل علـى أقـل      )و(

 عدد من األصوات يف ذلك االقرتاع. 
. 

إذا مل صصل أحد املرشحني يف أي اقرتاع على األغلبية املطلوبة، وحصل أكثر من مرشح على أقـل عـدد مـن     )و(

، جيرى اقرتاع منفصل بني هؤالء املرشـحني، ويسـتبعد مـن صصـل مـنهم علـى العـدد األقـل مـن          األصوات

 األصوات.
 
إذا حصل أكثر من مرشح مرة أخرى على أقل عدد من األصـــــوات يف االقـرتاع املنفصـل املنصـوص عليـه يف       )ز(

هلؤالء املرشحني حتـى يـتم اسـتبعاد    بالنسبة  مثل هذا اإلجراء عند الضرورةالفقرة الفرعية )و( السابقة؛ يعاد 

واحد منهم، فإذا حصل نفس املرشحني مجيعًا على أقل عدد من األصوات يف اقرتاعـني متتـاليني منفصـلني،    

 يستبعد واحد منهم بطريق القرعة.
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إذا حدث يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب فيما عدا االقرتاح املنفصل أن حصـل مجيـع املرشـحني البـاقني      )ح(

على نفس عدد األصوات، فعلى رئيس املؤمتر أو اجمللس أن يعلن رمسيا أنه إذا أسفر االقرتاعان التاليان عـن  

ثم جيرى اقرتاعني آخرين. وإذا ما توزيع األصوات بالتساوي مرة أخرى، فسوف يوقف االقرتاع ملدة صددها 

أسفر االقرتاع النهائي عقب إتباع هذا اإلجراء عن توزيع األصوات بالتساوي مرة أخرىـ صدد املرشـح الفـائز   

 .بطريق القرعة
 
 يف أي انتخاب جيريه اجمللس لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد يف آن واحد يطبق ما يلي -13
 
ثلثي أعضاء اجمللس. وتتكون األغلبية من أكثـر مـن نصـف عـدد أعضـاء اجمللـس الـذين         يتكون النصاب من )أ(

 يدلون بأصوات صحيحة.
 

يدلي كل ناخب، ما مل ميتنع عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شـغله مـع إعطـاء كـل      )ب(

 صوت ملرشح خمتلف، وأي ورقة اقرتاع ال تنطبق عليها هذه الشروط تعترب ملغاة
 

املرشحون الذين صصلون على أكثر عدد من األصوات يعلـن انتخـاب عـدد مـنهم مبـا يعـادل عـدد املناصـب          )ج(

االنتخابية املراد شغلها بشرط أن يكونـوا قـد حصـلوا علـى األغلبيـة الالزمـة احملـددة يف الفقـرة الفرعيـة )أ(          

 السالفة.
 

ب االنتخابيـة فقـط، جيـرى اقـرتاع ثـان، بـنفس شـروط        إذا مل يسفر االقرتاع األول إال عن شغل بعض املناص )د(

االقرتاع األول، لشغل املناصب االنتخابية الباقية. ويستمر إتباع هذا اإلجراء حتى يتم شغل مجيـع املناصـب   

 االنتخابية.

إذا مل يتسن، يف أي مرحلة من مراحل االنتخـاب، شـغل منصـب أو أكثـر مـن املناصـب االنتخابيـة بسـبب         

أو أكثر على عدد متساو من األصوات، فيجرى اقرتاع منفصل بني هؤالء املرشـحني لتحديـد   حصول مرشحني 

 من ينتخب منهم طبقا ألحكام الفقرة الفرعية )ج( السالفة.ويعاد هذا اإلجراء عند الضرورة.
 

ــادة          ــوص امل ــة لنص ــع الداخلي ــة واملراج ــرات الفرعي ــرى والفق ــرات األخ ــرقيم الفق ــاد ت ــة واحمل 12)يع ــةاملعّدل  ذوف

 وفقًا لذلك(
 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعتمد يف 
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 من الالئحة العامة للمنظمة 33تعديل املادة 
 
 اعتمد املؤمتر من خالل تصويت إمسي القرار التالي: -77
 

 10/2015 القرار
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 33تعديل املادة 
 

 إّن املؤمتر:
 

ــذكر   ــني       إذ ي ــا األربع ــت، يف دورته ــة( قام ــاملي )اللجن ــذائي الع ــن الغ ــة األم ــأن جلن ــدة ب ــا املنعق ــرتة يف روم  يف الف

مـن الالئحـة العامـة للمنظمـة      33، باسـتعراض التعـديل املقـرتح علـى املـادة      2013أكتوبر/تشـرين األول   11إىل  7 من

  ؛هوإقرار
 

أكتوبر/تشـرين   23-20الدسـتورية والقانونيـة، يف دورتهـا التاسعة والتسـعني )رومـا،   الشؤون جلنة بآراء علمًا قد أحاط

  33للمنظمة؛ العامة الالئحة من  بشأن التعديل املقرتح على املادة(، 2014األول 
 

 ووافق املقرتح التعديل ( أقر2014 األول ديسمرب/كانون 5-1 املائة، )رومـا، بعد اخلمسني دورته اجمللس يف أن يرى إذ 

  عليه؛ للموافقة املؤمتر إىل إحالته على
 

 :52من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي 33تعديل املادة  يقرر 
 

 33املادة "
 

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 التشكيل واملشاركة –ألف
 

)...( 
 
 للجنة أن تعقد دورة استثنائية )أو خاصة(: جيوز -7

 
 أو إذا قررت اللجنة ذلك يف أي دورة عادية؛ )أ(

 أو؛ إذا طلب املكتب ذلك )ب(

 س.الذين هم أعضاء يف اللجنة طلب ذلك ما ال يقل عن األغلبية من الدول األعضاء إذا )ج(
 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعتمد يف 
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 53الدستورية والقانونية األخرى املسائل

 

 املؤمتر القرار التالي: اعتمد -78

 

 11/2015 قرارال

 استعراض األجهزة الدستورية للمنظمة
 

 ،إن املؤمتر
 

حول ساستعراض األجهزة الدستورية ملنظمة األغذية والزراعةس الذي اعتمده املؤمتر يف دورته  13/97بالقرار رقم  يذّكر إذ

يف وقت جتابه فيه حتديات  وحوكمتهازيادة كفاءة املنظمة  إىلاحلاجة املستمرة وحيث أقر املؤمتر بـ س التاسعة والعشرين

، ا للمهام وحمددة زمنيًاترتيبات عمل مكيفة وفًق إرساءلغاء األجهزة الدستورية القدمية، وضمان إ إىلمالية، واحلاجة 

 س؛جديدة على ما يكون ضروريا متامًاوتتميز مبرونة أكرب ملا تبقى منها، وقصر إنشاء أجهزة 

 

أمور  ضمنها مبا يف ذلك، ءيف مسائل ختص إلغاء األجهزة الدستورية وإنشا بالنظرقيام املؤمتر واجمللس ب أيضا وإذ يذكر

 الذي اعتمده املؤمتر يف دورته العشرين.  12/79، القرار أخرى

 

من  15و 14أن حتكم املعاهدات واالتفاقات املعقودة مبقتضى املادتني  ينبغي اليتاملبادئ واإلجراءات بكذلك  وإذ يذكر

 من الدستور  كما ترد يف النصوص األساسية للمنظمة، 6الدستور، واهليئات واللجان املنشأة مبقتضى املادة 

 

 حتقيق أهدافه،، جيب بذل املزيد من اجلهود من أجل 13/97أنه يف حني أحرز تقدم كبري يف تنفيذ القرار  يدركإذ و
 
ال سيما اإلجراءات اليت ترد فيه فيما يتعلق بإنشاء األجهزة  وأهميته، 13/97القرار  شرعية يؤكد من جديد -1

 الدستورية وإلغائها؛
 
من األمانة أن تعكف على حتديد األجهزة الدستورية اليت قد يرغب اجمللس أو املؤمتر يف إلغائها بعدما  يطلب -2

للمهام  مكيفة وفقًاعمل  ترتيباتالضطالع بوظائف ميكن القيام بها من خالل لو جرى تفويضها توقفت عن العمل أ

 ؛13/97حسب ما ينص عليه القرار  وتتميز مبرونة أكرب وحمددة زمنيًا
 
األجهزة  بالنسبة إىل تكاليفال الكفاءة من حيثمن املدير العام أن يواصل البحث عن أساليب لتعزيز  يطلب -3

 الدستورية، وال سيما فيما يتعلق باجتماعات تلك األجهزة؛
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مشاورات قد تكون ضرورية مبوجب النظام الداخلي  عام، حيثما أمكن ذلك، وتبعًا أليللمدير ال يأذن -4

 والقرارات ذات الصلة:
 
دورة حني  عن عقد أي باالمتناعبأن يوصي أعضاء اجلهاز الدستوري املنشأ مبوجب املادة الرابعة من الدستور  )أ(

بسبب عدم اكتمال النصاب وأن يقرر، يف غياب  يرى، بناء على تقديره، أن اختاذ قرارات فعالة لن يكون ممكنًا

 ، عدم عقد الدورة؛قانونيًا اعرتاض من العدد األدنى من األعضاء الذين قد يشكلون نصابًا

عاجلة املسائل اليت تقع يف إطار واليات تلك األجهزة بدال من مل خمصصةنظر يف إمكانية عقد مشاورات أن يب )ب(

 الدورات، حسب مقتضى احلال؛

من الدستور بوثيقة تبّين  15و 14أي اقرتاحات بإنشاء جهاز جديد مبوجب املادتني يتم إرفاق أن  يقرر -5

 :ما يلي بالتفصيل

 حتقيقها من خالل إنشاء اجلهاز؛ املزمعاألهداف  )أ(

آثار قد تنجم عن إنشائه على برامج املنظمة احلالية أو  ، وأيوظائفهالطريقة اليت سينتهجها اجلهاز يف تنفيذ  )ب(

 املستقبلية؛

املرتتبة على ذلك املالية  اآلثارعن توقع  فضاًل ،احلالية املاليةفرتة ال يفإنشاء اجلهاز  املرتتبة على املالية اآلثار )ج(

 لة؛املقبيف الفرتات املالية 

ملا إذا كان ميكن حتقيق أهداف اجلهاز الدستوري املقرتح من خالل نوع خمتلف من ترتيبات تقييم حمدد  )د(

 ؛العمل مثل تنظيم مشاورات فنية خمصصة أو ترتيبات أخرى تقوم على أساس املهام وتكون حمددة زمنيًا

نفسها أو جماالت شبيهة أو مرتبطة بتلك اليت  كانت هناك أجهزة دستورية قائمة تغطي اجملاالت ما إذا )هـ(

 .سيتناوهلا اجلهاز الدستوري اجلديد املقرتح
 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعتمد يف 

 

 املسائل اإلدارية واملالية
 

 201354-2012احلسابات املراجعة للفرتة  - 28لبند ا

 

وبتقرير املراجع اخلارجي على النحـو الـذي استعرضـته     2013-2012باحلسابات املراجعة للفرتة  أخذ املؤمتر علمًا -79

 القرار التالي: واعتمدجلنة املالية يف دورتها السادسة واخلمسني بعد املائة واجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة، 
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 12/2015القرار 
 

 2013-2012احلسابات امُلراَجعة للفرتة 

 

 إن املؤمتر،

 

 اخلمسني بعد املائة للمجلس،يف تقرير الدورة بعد أن نظر 

 

 وتقرير املراجع اخلارجي عنها، 2013-2012احلسابات املراجعة للمنظمة للفرتة وبعد أن درس 

 

 احلسابات املراجعة.يعتمد  

 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعُتمد يف 

 

 201755-2016جدول االشرتاكات يف الفرتة 

 

دورته احلادية واخلمسني بعد املائة بأن ُيستمد اجلـدول املقـرتح لالشـرتاكات     يفالحظ املؤمتر أن اجمللس قد أوصى  -80

 .2015عام  يفمن جدول األنصبة املقررة يف األمم املتحدة الساري  2017-2016يف منظمة األغذية والزراعة للفرتة 

 

 املؤمتر القرار التالي: اعتمدعلى ذلك،  وبناًء -81
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 13/2015القرار 
 

 2017-2016جدول االشرتاكات يف الفرتة 

 

 إن املؤمتر،

 

 بتوصيات الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس، بعد أن أخذ علمًا

 

أن على املنظمة أن تتبع، كما كان احلال يف املاضـي، جـدول األنصـبة املقـررة يف األمـم املتحـدة بعـد تعديلـه          ذ يؤكدإو

 ألغذية والزراعة؛ليتماشى مع خمتلف أعضاء منظمة ا

 

مباشـرة مـن جـدول األنصـبة      2017-2016أنه ينبغي اقتباس جدول اشرتاكات منظمة األغذيـة والزراعـة للفـرتة    يقرر 

 ؛2015املقررة يف األمم املتحدة املعمول به خالل عام 

 

 .2017و 2016بهذا التقرير الستخدامه يف عامي  جيماملرفق  يفاجلدول الوارد  يعتمد 

 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعُتمد يف 

 

 املبالغ اليت يسددها االحتاد األوروبي لتغطية النفقات اإلدارية 

 56والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة

 

حدد املؤمتر املبلغ املقطوع املستحق على االحتاد األوروبي لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة  -82

 . 2017-2016يورو للفرتة املالية  568 705عن عضويته يف املنظمة مبقدار 

 

حتاد األوروبي يف حساب وكما هي احلال يف الفرتات املالية السابقة، اقُترح أن يودع املبلغ املستحق على اال -83

 من الالئحة املالية. 7-6أمانة أو يف حساب خاص يقوم املدير العام بإنشائه مبوجب املادة 
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 57املسائل اإلدارية واملالية األخرى

 

شار املؤمتر إىل أّن الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية خُلصت إىل أّن خطة احلوافز مل تـؤثر علـى   أ -84

شار املؤمتر أيضًا إىل أّن اجمللس أقّر يف دورتـه  أو. التشجيع على دفع االشرتاكات يف موعدها ومل حتقق مردودية تكاليفية

 التاسعة واألربعني بعد املائة توصية جلنة املالية بإلغاء خطة احلوافز.

 

لـيت تقضـي بإلغـاء خطـة احلـوافز      املؤمتر على توصية اجمللس يف دورته التاسعة واألربعـني بعـد املائـة ا    ووافق -85

 .للتشجيع على دفع االشرتاكات يف موعدها

 

 التعيينات واالنتخابات
 

 58تعيني املدير العام

 

 كان معروضا على املؤمتر ترشيح واحد ملنصب املدير العام، السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا )الربازيل(. -86

 

لفـرتة  وسيه غرازيانو دا سيلفا )الربازيل( ملنصـب املـدير العـام    جالسيد  بتعينيوقام املؤمتر، بعد اقرتاع سري،  -87

 .2019يوليو/متوز  31إىل  2015يوليو/متوز  31متتد من  والية

 

 :بناء على توصية اللجنة العامة، اعتمد املؤمتر القرار التاليومن الالئحة العامة للمنظمة،  4-37وفقا للمادة و -88
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 14/2015القرار 

 

 تعيني املدير العام
 

 إن املؤمتر،
 

 من الدستور، 7للمادة  إعمااًل
 

 ن الالئحة العامة للمنظمة،م 37املادة و 12اقرتاعا سريا على النحو املنصوص عليه يف املادة  وبعد أن أجرى
 

 آب /أغسطس 1تعيني السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا ملنصب املدير العام لفرتة والية متتد من  يعلن (1)

 ؛2019وليو/متوز ي 31وتنقضي يف  2015

 )ي( مـن املـادة  2املتعلقة بشروط تعيني املدير العام املقدمة من اللجنـة العامـة وفقـا للفقـرة      التوصية وإذ يأخذ يف اعتباره

 الالئحة العامة للمنظمة،من  37من املادة  4والفقرة  10
 

 :يليما  يقرر  
 

والرا أمريكيا يعادل مرتبا سنويا د 235 889املدير العام مرتبا سنويا إمجاليا قدره  يتقاضى )أ( 

والرا أمريكيا إذا كان د 158 850والرا أمريكيا إذا كان عائال، أو د 178 622صافيا قدره 

والر أمريكي عن كل نقطة من نقاط د 1 786.22غري عائل، وتسوية مقر عمل سنوية تعادل 

والر أمريكي إذا كان غري عائل، تدفع طبقا للوائح د 1 588.50عائال أو  املضاعف إذا كان

 املنظمة اليت حتكم دفع مرتبات موظفيها؛

 دوالر أمريكي سنويا؛ 50 000.00صصل املدير العام على بدل متثيل صاف قدره  )ب( 

املنظمة مباشرة استئجار سكن مناسب يكون مبثابة مقر اإلقامة الرمسي للمدير العام  تتوىل )ج( 

إلجيار التكاليف اإلمجالية . وقة به، عوضًا عن اإلعانة السكنيةوتدفع مجيع املصاريف املتعل

 سكن املدير العام واملصروفات ذات الصلة اليت ستغطيها املنظمة ينبغي أن ال تتجاوز

 جيوز للجنة املالية مراجعة هذا السقف من النفقاتنويا. وس يورو 180 000

يكون من حق املدير العام احلصول على مجيع البدالت واالستحقاقات األخرى اليت صصل  )د( 

 عليها موظفو املنظمة يف الفئة الفنية والفئات العليا؛

عاشات موظفي األمم املتحدة، ولذا أن املدير العام ال يكون مشرتكا يف الصندوق املشرتك مل يقرر كذلك (2 )

تعادل املساهمة اليت كانت املنظمة  أن صصل، بدال من ذلك، على أقساط شهرية يكون من حقه

 ستدفعها إىل الصندوق لو كان املدير العام مشرتكا فيه، كمبلغ إضايف يضاف إىل أجره الشهري؛
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شروط وظروف تعيني املدير العام لألحكام ذات الصلة يف الئحة شؤون  ختضعأن  ويقرر كذلك (3 )

املوظفني، ولكن مع مراعاة أحكام العقد املوقع عليه من رئيس املؤمتر بالنيابة عن املنظمة ومن املدير 

 .37من املادة  4العام املنتخب، وفقا للفقرة 

 

 (2015يونيو/حزيران  13)اعتمد يف 

 

 59للمجلس املستقل الرئيس تعيني

 

 .الرئيس املستقل للمجلسُعرض على املؤمتر مرشح واحد ملنصب  -89

 

 derfliWJMsi.F)مجهورية تنزانيا املتحدة( ملنصب الرئيس املستقل للمجلس. IwelgNاملؤمتر السيد  عّينو -90

 

 15/2015القرار 

 

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس

 

 إن املؤمتر،

خبصوص  9/2009والقرار للمجلس من الالئحة العامة للمنظمة اخلاصة بالرئيس املستقل  23املادة  احلسبانإذ يأخذ يف 

 ؛60الرئيس املستقل للمجلس

 ضرورة احملافظة على استقاللّية دور الرئيس املستقل للمجلس وإمكانّية مساءلته عن هذا الدور: وإذ يضع يف االعتبار
 

 حتى الدورة األربعني للمؤمترللمجلس  مستقاًل رئيسًا Wilfred Joseph Ngirwa السيد تعيني يعلن -1

 (؛2017 متوزو/)يولي

 منصب الرئيس املستقل للمجلس على النحو التالي:يف  أن تكون شروط التعيني يقرر -2

 ةجلنواملؤمتر يتعّين على رئيس اجمللس أن يكون موجودًا يف روما يف مجيع دورات اجمللس و )أ(

وُيفرتض فيه، عادة، التواجد ملدة ترتاوح بني ستة إىل مثانية أشهر يف  املاليةجلنة الربنامج و

 ؛روما سنويًا

 دوالرًا أمريكيًا؛ 23 831 بداًل سنويًا قدره اجمللسيتقاضى رئيس  )ب(
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 القسم هاء من اجلزء الثاني من النصوص األساسية  60
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ل اليومي العادي املعمواملعيشة يف املائة من بدل  140يعادل  يوميبدل ُيدفع لرئيس اجمللس  )ج(

 به عندما يكون يف روما أو عند سفره يف مهام مرتبطة بأداء وظائفه؛ 

 سفر الرئيس عند سفره لتأدية مهام مرتبطة بوظائفه؛ نفقاتتغطي املنظمة  )د(

يكون رئيس اجمللس عند أداء املهام املرتبطة بوظائفه، سواء يف روما أو عند السفر، مسجاًل يف  )هـ(

وتتحمل املنظمة تكاليف تغطية التأمني الصحي هذه مبا يصل  األساسي الصحينظام التأمني 

 دوالرًا أمريكيًا يف السنة؛ 3 336 48جمموعه إىل 

 خدمات األمانة ملساعدته على أداء املهام املرتبطة بوظيفته؛ اجمللستقدم لرئيس  )و(

 على طلبه، خدمات الرتمجة الفورّية رهنًا بتوافر املوارد؛ بناًءتتاح للرئيس،  )ز(

 تتاح للرئيس املكاتب واملعدات اليت صتاج إليها ألداء املهام املرتبطة مبنصبه؛ )ح(

املساعدة لالضطالع باإلجراءات اإلدارّية الضرورّية للحصول على  اجمللستقدم لرئيس  )ط(

 املستندات الالزمة إلقامته يف روما وسفره ألداء املهام املرتبطة بوظيفته.
 

 أن يتم تنفيذ هذا القرار باالتفاق بني رئيس اجمللس ومنظمة األغذية والزراعة. يقرر -3

 

 (2015يونيو/حزيران  13 اعتمد يف)
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 61انتخاب أعضاء اجمللس

 

 املؤمتر الدول األعضاء التالية كأعضاء يف اجمللس: انتخب -91

 

 2018يونيو/حزيران  30( إىل 2015الفرتة املمتدة من نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )يونيو/حزيران 
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. وسـتحل الفلـبني   2016ديسمرب/كانون األول  31( إىل 2015ستشغل تايلند هذا املقعد من نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )يونيو/حزيران   62

 (. 2018يونيو/حزيران  30إىل  2017يناير/كانون الثاني  1حمل تايلند للفرتة املتبقية من مدة الوالية )من 
وسـتحل اململكـة   . 2016يونيـو/حزيران   30( إىل 2015هذا املقعد من نهاية الـدورة التاسـعة والـثالثني للمـؤمتر )يونيـو/حزيران       إسبانياستشغل   63

 (.2018يونيو/حزيران  30إىل  2016يوليو/متوز  1املتحدة حمل إسبانيا للفرتة املتبقية من مدة الوالية )من 

 األعضاء اإلقليم )عدد املقاعد(

الكونغو -1 (3أفريقيا )

االستوائية غينيا -2

إثيوبيا -3

الصني -1 (6آسيا )

إندونيسيا -2

اليابان -3

مجهورية كوريا -4

سري النكا -5

62تايلند/الفلبني -6

قربص -1 (3أوروبا )

سان مارينو -2

63إسبانيا/اململكة املتحدة -3

شيلي -1 (3أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )

نيكاراغوا -2

فنزويال -3

الكويت -1 (1الشرق األدنى )

 (0أمريكا الشمالية )

(0جنوب غرب احمليط اهلادئ )
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 (2019للمؤمتر )يونيو/حزيران  الدورة احلادية واألربعني إىل نهاية 2016يوليو/متوز  1الفرتة املمتدة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علـى أن صـل    ووافـق  2016يونيو/حزيران  30بأن إيطاليا ستتخلى عن مقعدها اعتبارا من  وأخذ املؤمتر علمًا -92

 للمـؤمتر يف  الدورة األربعني حتى نهاية 2016يوليو/متوز  1االحتاد الروسي حمل إيطاليا للفرتة املتبقية من مدة الوالية )

 (.2017 متوزيو/ليو

 

  

 األعضاء اإلقليم )عدد املقاعد(

بنن -1 (5أفريقيا )

كوت ديفوار -2

 كينيا -3

ليسوتو -4

زامبيا -5

 (0آسيا )

 أملانيا -1 (3أوروبا )

 اجلبل األسود -2

رومانيا -3

 األرجنتني  -1 (5أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )

 الربازيل -2

 املكسيك -3

 ترينيداد وتوباغو -4

أوروغواي -5

قطر -1 (2الشرق األدنى )

السودان -2

كندا -1 (2أمريكا الشمالية )

الواليات املتحدة األمريكية -2

(0جنوب غرب احمليط اهلادئ )
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 64تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

 

ثالثة املؤمتر  عّينالصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة،  )ج( من الئحة6وفقا للمادة  -93

  أدناه:احملددة للفرتات على النحو التالي ومناوبني يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني  وثالثة أعضاء أعضاء
 

2015ديسمرب/كانون األول  31 املنتهية يفللفرتة 
65 

 
 عبلة مالك عثمان مالكالسيدة  املناوب: العضو

 لدى منظمة األغذية والزراعة السوداناملمثل الدائم املناوب جلمهورية 
 

 2016ديسمرب/كانون األول  31 املنتهية يفللفرتة 
 

 Daleya Uddinالسيدة  املناوب: العضو

 لبعثة الواليات املتحدة لدى وكاالت األمم املتحدةاملمثل الدائم املناوب 
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 – 2016يناير/كانون الثاني  1للفرتة من 
 

 السيدة عبلة مالك عثمان مالك :العضو

 لدى منظمة األغذية والزراعة السوداناملمثل الدائم املناوب جلمهورية 
 

 Spyridon Ellinasالسيد  املناوب: العضو

 ةلدى منظمة األغذية والزراع قربصاملمثل الدائم املناوب جلمهورية 

 

 2019ديسمرب/كانون األول  31 – 2017يناير/كانون الثاني  1للفرتة من 
 

 Bah Konipoالسيد  :العضو

 لدى منظمة األغذية والزراعة مالياملمثل الدائم املناوب جلمهورية 
 

 Daleya Uddinالسيدة  املناوب: العضو

 املتحدةلبعثة الواليات املتحدة لدى وكاالت األمم املمثل الدائم املناوب 
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 واليتها.تكمل و Nike-Ekaterini Koutrakouدة السيحل حمل لت  65
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 مسائل أخرى
 

 66موعد ومكان انعقاد الدورة األربعني للمؤمتر

 

 .2017 متوز/يوليو 8إىل  3يف روما خالل الفرتة من  األربعون دورتهأن تعقد  املؤمتر قرر -94

 

 67تسليط الضوء على التقدم املتمّيز يف مكافحة اجلوع

 

يونيو/حزيران لتكريم البلدان اليت  7األحد  يس دولة وسبعة رؤساء حكومات، يومحدث خاص حضره رئ -95

 يف مكافحة اجلوع بهدف حتسني األمن الغذائي ملواطنيها. حققت تقدما متميزًا

 

 وخالل هذا احلدث مت تكريم: 
 

ج من األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل خفض نسبة اجلياع إىل النصف 1البلدان اليت حققت اهلدف  )أ(

بلدًا(: اجلزائر، بنغالديش، بنن، بوليفيا،  31: )2015يف املائة حبلول عام  5أو خّفضتها إىل أقل من 

كمبوديا، كوستاريكا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، إندونيسيا، مجهورية إيران اإلسالمية، األردن، 

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مالوي، ماليزيا، ملديف، موريتانيا، موريشيوس، كرييباس، 

املكسيك، املغرب، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيجرييا، بنما، الفلبني، جزر سليمان، سورينام، توغو، 

 أذربيجان؛

القمة العاملي لألغذية ج من األهداف اإلمنائية لأللفية وكذلك هدف مؤمتر 1البلدان اليت حققت اهلدف  )ب(

، أرمينيا، أذربيجان، : أنغوالبلدًا( 29) 2015من خالل خفض عدد اجلياع إىل النصف حبلول عام 

جيا، ، جوري، اجلمهورية الدومينيكية، غابونون، شيلي، الصني، كوبا، جيبوتريالربازيل، الكام

ان، بريو، سانت فنسنت وجزر ستان، مالي، ميامنار، نيكاراغوا، عمغانا، غيانا، الكويت، قريغيز

غرينادين، ساموا، سان تومي وبرينسييب، تايلند، تركمانستان، أوروغواي، مجهورية فنزويال 

 ؛البوليفارية، فييت نام

 1992-1990يف املائة أو قريب منها منذ الفرتة  5البلدان اليت أبقت على نسبة نقص التغذية دون  )ج(

بروني دار السالم، مصر، كازاخستان، لبنان، مجهورية كوريا،  بلدًا(: األرجنتني، بربادوس، 12)

 .اململكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تونس، تركيا، اإلمارات العربية املتحدة
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كل  تداخالمبخالهلا الذي قام  اصاخلدث الذين حضروا هذا احلستوى رفيعي اململشاركني إىل ااملؤمتر وأشار  -96

رفيعة املستوى التالية: الشخصيات ال، رئيس مجهورية مالي، وأيضا Ibrahim Boubacar Keïta السيدفخامة من 

 السيد عالي؛ وصاحب امل، رئيس وزراء مجهورية إثيوبيا االحتاديةHailemariam Desalegn السيد صاحب املعالي

Daniel Ona Ondoالسيد وصاحب السعادةابون؛ غ، رئيس وزراء مجهورية ال Wang Yang وزراء ، نائب رئيس

صاحب و ؛كامل حممد، رئيس وزراء مجهورية جيبوتي أبو بكر السيد وصاحب املعالي ؛مجهورية الصني الشعبية

، Brigi Rafini السيد وصاحب املعالي ؛، رئيس وزراء مجهورية فيجيJosaia Voreqe Bainimarama القائد املعالي

صاحب و ؛التونسيةاجلمهورية حكومة حبيب الصيد، رئيس  لسيدا املعالي بوصاح ؛رئيس وزراء مجهورية النيجر

 .سانت فنسنت وجزر غرينادين، رئيس وزراء Ralph Gonzalves السيد املعالي

 

الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان وحّثها وأعضاءها على  هااملنظمة على تسليطبالشكر إىل املؤمتر وتوجه  -97

 .مضاعفة اجلهود للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي
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 املرفق ألف

 جدول أعمال الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر

 مقدمة

 انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس -1

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض -2

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة -3

 قبول املراقبني -4

 واالنتخابات التعيينات

 املدير العامتعيني  -5

 تعيني الرئيس املستقّل للمجلس -6

 انتخاب أعضاء اجمللس -7

 للموظفنيجلنة املعاشات التقاعدية  ملنظمة يفاتعيني ممثلني عن مؤمتر  -8

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات

 استعراض حالة األغذية والزراعة -9

 املؤمترات اإلقليمية -ألف

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: -10

 (2014 شباط/فرباير 28-24)روما، إيطاليا،  للشرق األدنىالثاني والثالثني ملؤمتر اإلقليمي اتقرير  10-1 

 ،منغوليا،  أوالنباتر) آلسيا واحمليط اهلادئالثاني والثالثني ؤمتر اإلقليمي ملاتقرير  10-2 

 (2014 آذارمارس/ 10-14

 آذار/مارس 28-24، اجلمهورية التونسية، تونس) ألفريقياالثامن والعشرين ملؤمتر اإلقليمي اتقرير  10-3 

2014) 

 (2014أبريل/نيسان  4-1)بوخارست، رومانيا،  تقرير املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا 10-4 

، شيلي، سانتياغووالثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ) الثالثةتقرير الدورة  10-5 

 (2014 أيار/مايو 6-9
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واشنطن العاصمة، ، واشنطنألمريكا الشمالية ) الثالث غري الرمسي املؤمتر اإلقليمي إسهامات من 10-6 

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

 اللجان الفنية -باء 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: -11

 (2014 حزيران/يونيو 13-9الثالثني للجنة مصايد األمساك )و احلادية تقرير الدورة 11-1 

 (2014 حزيران/يونيو 27-23والعشرين للجنة الغابات ) الثانيةتقرير الدورة  11-2 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  3 -سبتمرب/أيلول  29والعشرين للجنة الزراعة ) الرابعةتقرير الدورة  11-3 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  9-7للجنة مشكالت السلع ) السبعنيتقرير الدورة  11-4 

 األمن الغذائي العاملي جلنة -جيم

أكتوبر/تشرين األول  18-13) واألربعني واحلادية( 2013أكتوبر/تشرين األول  11-7) األربعني تقريرا الدورتني -12

 ( للجنة األمن الغذائي العاملي2014

 املوضوعية ومسائل السياسات األخرى املسائل -دال

التقدم احملرز يف حتقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة مبنظمة األغذية والزراعة/خطة  -13

 2015التنمية ملا بعد عام 

سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت  أربعاالستعراض الشامل الذي جيري كل عن تقرير  -14

 تضطلع بها منظومة األمم املتحدة

 (2015يناير/كانون الثاني  23-19) هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلامسة عشرةتقرير الدورة العادية  -15

 21-19) املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين بالتغذية الثانياملؤمتر الدولي  -16

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني 

 :السنوات الدولية واأليام العاملية -17

 2013السنة الدولية للكينوا تقييم  17-1 

 2014السنة الدولية للزراعة األسرّية تقييم  17-2 

 واليوم العاملي للرتبة 2015السنة الدولية للرتبة  17-3 

 2016 للبقولالسنة الدولية  17-4 

 الشراكة العاملية من أجل الرتبة -18
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 برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة -19

 وامليزانية بالربنامجاملسائل املتعلقة 

 2013-2012لفرتة لتقرير تنفيذ الربامج  -20

 2015تقرير تقييم الربامج  -21

 تقرير توليفي لعمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة -22

ــرتة   -23 ــة(  2017-2014اخلطــة املتوســطة األجــل للف ــرتة  )املراجع ــة للف ــل وامليزاني ــامج العم   2017-2016وبرن

 )مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية(

 واملسائل القانونية واإلدارية واملالية مسائل احلوكمة

 احلوكمة مسائل -ألف

 تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك النظر يف تقرير االستعراض املستقل -24

 الدستورية والقانونية املسائل -باء

 التعديالت يف النصوص األساسية -25

  من الالئحة العامة للمنظمة 12)أ( من املادة 10املقرتحة على الفقرة الفرعية التعديالت  25-1 

 ()مشروع قرار

  من الالئحة العامة للمنظمة 12من املادة  13و 12و 4و 3الفقرات  املقرتحة على التعديالت 25-2 

 ()مشروع قرار

 ()مشروع قرار من الالئحة العامة للمنظمة 33على املادة املقرتحة التعديالت  25-3 

 املسائل الدستورية والقانونية األخرى -26

 املسائل اإلدارية واملالية -جيم

 ()مشروع قرار 2013-2012احلسابات املراجعة للفرتة  -27

 ()مشروع قرار 2017-2016جدول االشرتاكات للفرتة  -28

اليت يسددها االحتاد األوروبي لتغطية املصروفات اإلدارية وغريها من املصروفات الناشئة عن عضويته يف  املبالغ -29

 املنظمة

 املسائل اإلدارية واملالية األخرى -30

 مسائل أخرى
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 للمؤمتر األربعنيموعد ومكان انعقاد الدورة  -31

 أية مسائل أخرى -32

 حماضرة ماكدوغال التذكارية 32-1 

 تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنية  32-2 

 وثائق إعالمية عن املوضوعني التاليني: أعدت

 املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام -ألف

 حالة االشرتاكات -باء
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 املرفق باء

 قائمة بالوثائق

 
C 2015/1 جدول األعمال املؤقت 

C 2015/2 Rev.1 كسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل تعزيز القدرة  :حالة األغذية والزراعة

 على الصمود يف املناطق الريفية: احلماية االجتماعية والتنمية الزراعية املستدامة

C 2015/3  املراجعة( وبرنامج العمـل وامليزانيـة   2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة( 

 2017-2016للفرتة 

C 2015/3 - Information 

Note no.1 

 حتديث ومعلومات إضافية -افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف 

C 2015/3 - Information 

Note no.2 

 مكاسب الكفاءة والوفورات

C 2015/3 - Information 

Note no.3 

 استعراض جلنة اخلدمة املدنية الدولية -ختفيض تكاليف املوظفني 

C 2015/3 - Information 

Note no.4 

 بشأن جمموعة عناصر أجور املوظفني

C 2015/3 - Information 

Note no.5 
 اجملاالت الرباجمية اليت جيب الرتكيز عليها وإزالة الرتكيز عنها

C 2015/4  2015تقرير تقييم الربامج لعام  

C 2015/5 A  2013-2012احلسابات امُلراَجعة للفرتة 

C 2015/5 B  تقرير املراجع اخلارجي2013-2012احلسابات امُلراَجعة للفرتة : 

C 2015/6 Rev.1 تعيني ممثلني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني 

C 2015/7  (تعيني املدير العام )مذكرة مقدمة من األمني العام للمؤمتر واجمللس 

C 2015/8   2013-2012تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

C 2015/9 Rev.1 تعيني الرئيس املستقل للمجلس 

C 2015/10 ملنظمة األغذية  تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

 والزراعة

C 2015/10 Sup.1 ملنظمة األغذية  الفرعية تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية

 آراء اإلدارة - والزراعة
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C 2015/11  انتخاب أعضاء اجمللس  

C 2015/12  ترتيبات الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر 

C 2015/13 قبول املمثلني واملراقبني من املنظمات الدولية حلضور الدورة 

C 2015/14  املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألفريقيا تقرير 

 (2014مارس/آذار  28-24)تونس، اجلمهورية التونسية، 

C 2015/15  تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني آلسيا واحمليط اهلادئ 

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

C 2015/16 Rev.1   ألوروبا والعشرينالتاسع تقرير املؤمتر اإلقليمي 

 (2014أبريل/نيسان  4-1)بوخارست، رومانيا، 

C 2015/17 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثالث والثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 (2014مايو/أيار  9-6)سانتياغو، شيلي، 

C 2015/18  تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى 

 (2014فرباير/شباط  28-24)روما، إيطاليا، 

C 2015/19  تقرير الدورة األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 (2013أكتوبر/تشرين األول  7-11)

C 2015/20  تقرير الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  13-18)

C 2015/21  تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  3 -سبتمرب/أيلول  29)

C 2015/22  تقرير الدورة السبعني للجنة مشكالت السلع 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  7-9)

C 2015/23  تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك 

 (2014يونيو/ حزيران  9-13)

C 2015/24  تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات 

 (2014يونيو/ حزيران  23-27)

C 2015/25 االســـتعراض املســـتقل إلصـــالحات احلوكمـــة يف منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة -  

 التقرير النهائي 
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C 2015/26 Rev.1 تقييم إصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

C 2015/27          تقرير الـدورة العاديـة اخلامسـة عشـرة هليئـة املـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة 

 (2015يناير/كانون الثاني  19-23)

C 2015/28 Rev.1  امليكروباتتقرير عن حالة املقاومة ملضادات 

C 2015/29       التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيـرى كـل أربـع سـنوات لسياسـة

 األمم املتحدة  منظومةفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع بها األنشطة التن

C 2015/30 املــؤمتر الــدولي الثــاني املعنــى بالتغذيــة املشــرتك بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة 

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

C 2015/31 للرتبة امليثاق العاملي - الشراكة العاملية من أجل الرتبة 

C 2015/32  2013تقييم السنة الدولية للكينوا 

C 2015/33  2014تقييم السنة الدولية للزراعة األسريِّة 

C 2015/34  واليوم العاملي للرتبة 2015السنة الدولية للرتبة 

C 2015/35  2016السنة الدولية للبقول 

C 2015/36 Rev.2      اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة مبنظمـة األغذيـة      التقدم احملـرز لتحقيـق غايـات األهـداف

 وأهداف التنمية املستدامة  2015خطة التنمية ملا بعد عام /والزراعة

  

 F 2015 2 C وثائق سلسلة

C 2015/INF/1 اجلدول الزمين املؤقت 

C 2015/INF/2  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

C 2015/INF/3 بيان املدير العام 

C 2015/INF/4   قائمة بالوثائق 

C 2015/INF/5  املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام 

C 2015/INF/6  تبليــغ باالنضــمام إىل عضــوية جلنــة مشــكالت الســلع؛ جلنــة مصــايد األمســاك؛ 

 جلنة الغابات؛ جلنة الزراعة؛ وجلنة األمن الغذائي العاملي 

C 2015/INF/7 التاسعة والعشرون حماضرة ماكدوغال التذكارية 
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C 2015/INF/8  2015يونيو/حزيران  1حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات حتى 

C 2015/INF/9 كلمة قداسة احلرب األعظم البابا فرنسيس 

  

 C 2015 LIM سلسلة وثائق

C 2015/LIM/1     ــمالية ــا الشـــ ــي ألمريكـــ ــري الرمســـ ــي غـــ ــؤمتر اإلقليمـــ ــاهمات املـــ  مســـ

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

C 2015/LIM/2  ــرات ــديل الفق ــادة  13و 12و 4و 3تع ــن امل ــة   12م ــة للمنظم ــن الالئحــة العام  م

 )مشروع قرار(

C 2015/LIM/3  من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار( 12)أ( من املادة 10تعديل الفقرة 

C 2015/LIM/4  من الالئحة العامة للمنظمة )مشروع قرار( 33التعديالت يف املادة 

C 2015/LIM/5  2013-2012تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة 

 جلس()مقتبس من تقرير الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة للم

C 2015/LIM/6  مشروع قرار( 2013-2012احلسابات املراجعة للفرتة( 

C 2015/LIM/7  املراجعة( وبرنامج العمـل وامليزانيـة   2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة( 

 )مشروع قرار( 2017-2016للفرتة 

C 2015/LIM/8   األغذيــة والزراعــةالرتتيبـات اخلاصــة بالــدورة التاســعة والــثالثني ملــؤمتر منظمــة 

 )التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر(

C 2015/LIM/9  مشروع قرار( 2017-2016جدول االشرتاكات للفرتة( 

C 2015/LIM/10-CL 150/12     املقـدم إىل   2013التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذيـة العـاملي لعـام

 .ة والزراعة لألمم املتحدةاجمللس االقتصادي واالجتماعي وجملس منظمة األغذي

C 2015/LIM/11 إلغاء خطة احلوافز لدفع االشرتاكات املقررة يف موعدها 

C 2015/LIM/12 )استعراض األجهزة الدستورية للمنظمة )مشروع قرار 

C 2015/LIM/13 والنفقـات األخـرى    املبالغ اليت يسددها االحتاد األوروبي لتغطية النفقات اإلدارية

 عن عضويته يف املنظمةالناشئة 

C 2015/LIM/14 تقرير االجتماع األول للجنة العامة 
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C 2015/LIM/15 التقرير األول للجنة أوراق التفويض 

C 2015/LIM/16          تقريــر تــوليفي عــن عمليــات تقيــيم املكاتــب اإلقليميــة واإلقليميــة الفرعيــة 

 ملنظمة األغذية والزراعة

C 2015/LIM/17   تقرير االجتماع الثاني للجنة العامة 

C 2015/LIM/18 التقرير الثاني للجنة أوراق التفويض 

C 2015/LIM/19 تقرير االجتماع الثالث للجنة العامة 

  

 الوثائق املتاحة على الويب

C 2015 القائمة املؤقتة باملندوبني واملراقبني 

  C 2015 REPسلسلة وثائق 

C 2015/REP/1 to 10 مشاريع تقارير املؤمتر 

  
  C 2015/REP/25 to 32و 

  

C 2015/I/REP/11 to 20 مشاريع تقارير اللجنة الرئيسية األوىل 

  

C 2015/II/REP/21 to 24 مشاريع تقارير اللجنة الرئيسية الثانية 

  

C 2015 PV Series  

C 2015/PV/1 to 10 احملاضر احلرفية للجلسة العامة 

C 2015/I/PV/1 to 5 احملاضر احلرفية للجنة الرئيسية األوىل 

C 2015/II/PV/1 to 3 احملاضر احلرفية للجنة الرئيسية الثانية 

  

  C 2013 DJ ق سلسلة وثائ

C 2015/DJ/1 to 8 يوميات املؤمتر 
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 املرفق جيم

 2015-2014جدول االشرتاكات للفرتة 

 ألغراض املقارنة( 2015-2014)يرد جدول اشرتاكات الفرتة 
 

  

                                        
 العامة الصادر عن اجلمعية  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   1

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   2

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

اجلدول  

 1املقرتح

 2اجلدول الفعلي

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 0.005 0.005 أفغانستان

 0.010 0.010 ألبانيا

 0.137 0.137 اجلزائر

 0.008 0.008 أندورا

 0.010 0.010 أنغوال

 0.002 0.002 أنتيغوا وباربودا

 0.432 0.432 األرجنتني

 0.007 0.007 أرمينيا

 2.074 2.074 أسرتاليا

 0.798 0.798 النمسا

 0.040 0.040 أذربيجان

 0.017 0.017 جزر البهاما

 0.039 0.039 البحرين

 0.010 0.010 بنغالديش

 0.008 0.008 بربادوس

 0.056 0.056 بيالروس

 0.998 0.998 بلجيكا

 0.001 0.001 بليز

 0.003 0.003 بنن

 0.001 0.001 بوتان

 0.009 0.009 بوليفيا

 0.017 0.017 البوسنة واهلرسك

 0.017 0.017 بوتسوانا

 2.934 2.934 الربازيل
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 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   3

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238 كما اعُتمد مبوجب القرار 2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   4

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

اجلدول  

 3املقرتح

 4اجلدول الفعلي

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 0.026 0.026 بروني دار السالم

 0.047 0.047 بلغاريا

 0.003 0.003 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.001 0.001 كابو فريدي

 0.004 0.004 كمبوديا

 0.012 0.012 الكامريون

 2.985 2.985 كندا

 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى

 0.002 0.002 تشاد

 0.334 0.334 شيلي

 5.149 5.149 الصني

 0.259 0.259 كولومبيا

 0.001 0.001 جزر القمر

 0.005 0.005 الكونغو

 0.001 0.001 جزر كوك

 0.038 0.038 كوستاريكا

 0.011 0.011 كوت ديفوار

 0.126 0.126 كرواتيا

 0.069 0.069 كوبا

 0.047 0.047 قربص

 0.386 0.386 اجلمهورية التشيكية

 0.006 0.006 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 0.003 0.003 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 0.675 0.675 الدامنرك

 0.001 0.001 جيبوتي

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.045 0.045 اجلمهورية الدومينيكية
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 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   5

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   6

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 اجلدول 

 5املقرتح

 6اجلدول الفعلي

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 0.044 0.044 إكوادور

 0.134 0.134 مجهورية مصر العربية

 0.016 0.016 السلفادور

 0.010 0.010 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 إريرتيا

 0.040 0.040 إستونيا

 0.010 0.010 إثيوبيا

 0.003 0.003 فيجي

 0.519 0.519 فنلندا

 5.594 5.594 فرنسا

 0.020 0.020 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.007 0.007 جورجيا

 7.142 7.142 أملانيا

  0.014  0.014 غانا

 0.638 0.638 اليونان

 0.001 0.001 غرينادا

 0.027 0.027 غواتيماال

 0.001 0.001 غينيا

 0.001 0.001 بيساو-غينيا

 0.001 0.001 غيانا

 0.003 0.003 هاييت

 0.008 0.008 هندوراس

 0.266 0.266 هنغاريا

 0.027 0.027 آيسلندا

 0.666 0.666 اهلند

 0.346 0.346 إندونيسيا

 0.356 0.356 إيران )اجلمهورية اإلسالمية(
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 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238 كما اعُتمد مبوجب القرار 2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   7

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   8

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

اجلدول  

 7املقرتح

 8اجلدول الفعلي

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 0.068 0.068 العراق

 0.418 0.418 آيرلندا

 0.396 0.396 إسرائيل

 4.449 4.449 إيطاليا

 0.011 0.011 جامايكا

 10.834 10.834 اليابان

 0.022 0.022 األردن

 0.121 0.121 كازاخستان

 0.013 0.013 كينيا

 0.001 0.001 سكرييبا

 0.273 0.273 الكويت

 0.002 0.002 قريغيزستان

 0.002 0.002 الو الدميقراطية الشعبيةمجهورية 

 0.047 0.047 التفيا

 0.042 0.042 لبنان

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.001 0.001 ياليرب

 0.142 0.142 ليبيا

 0.073 0.073 ليتوانيا

 0.081 0.081 لكسمربغ

 0.003 0.003 مدغشقر

 0.002 0.002 مالوي

 0.281 0.281 ماليزيا

 0.001 0.001 ملديف

 0.004 0.004 مالي

 0.016 0.016 مالطة

 0.001 0.001 جزر مارشال

 0.002 0.002 موريتانيا
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 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   9

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238 كما اعُتمد مبوجب القرار 2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   10

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

اجلدول  

 9املقرتح

 10اجلدول الفعلي

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 0.013 0.013 موريشيوس

 1.842 1.842 املكسيك

 0.001 0.001 واليات ميكرونيزيا املوحدة

 0.012 0.012 موناكو

 0.003 0.003 منغوليا

 0.005 0.005 اجلبل األسود

 0.062 0.062 املغرب

 0.003 0.003 موزامبيق

 0.010 0.010 ميامنار

 0.010 0.010 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.006 نيبال

 1.654 1.654 هولندا

 0.253 0.253 نيوزيلندا

 0.003 0.003 نيكاراغوا

 0.002 0.002 النيجر

 0.090 0.090 نيجرييا

 0.001 0.001 نيوي

 0.851 0.851 النرويج

 0.102 0.102 سلطنة عمان

 0.085 0.085 باكستان

 0.001 0.001 باالو

 0.026 0.026 بنما

  0.004  0.004 بابوا غينيا اجلديدة

 0.010 0.010 باراغواي

 0.117 0.117 بريو

 0.154 0.154 الفلبني

 0.921 0.921 بولندا



C 2015/REP C6 
 

 

  

                                        
 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   11

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013ل األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة استمّد مباشرة من جدو  12

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

اجلدول  

 11املقرتح

 12اجلدول الفعلي

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 الربتغال
0.474 0.474 

 قطر
0.209 0.209 

 مجهورية كوريا
1.994 1.994 

 مجهورية مولدوفا
0.003 0.003 

 رومانيا
0.226 0.226 

 االحتاد الروسي
2.438 2.438 

 رواندا
0.002 0.002 

 سانت كيتس ونيفيس
0.001 0.001 

 سانت لوسيا
0.001 0.001 

 سانت فنسنت وجزرغرينادين
0.001 0.001 

 ساموا
0.001 0.001 

 سان مارينو
0.003 0.003 

 سان تومي وبرنسييب
0.001 0.001 

 اململكة العربية السعودية
0.864 0.864 

 السنغال
0.006 0.006 

 صربيا
0.040 0.040 

 سيشيل
0.001 0.001 

 سرياليون
0.001 0.001 

 سنغافورة
0.384 0.384 

 سلوفاكيا
0.171 0.171 

 سلوفينيا
0.100 0.100 

 جزر سليمان
0.001 0.001 

 الصومال
0.001 0.001 

 جنوب أفريقيا
0.372 0.372 

 جنوب السودان
0.004 0.004 

 إسبانيا
2.973 2.973 

 سري النكا
0.025 0.025 

 السودان
0.010 0.010 



C7 C 2015/REP 
 

 

  

                                        
 معية العامة الصادر عن اجل 67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   13

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   14

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 اجلدول 

 13املقرتح

 14اجلدول الفعلي

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 سورينام
0.004 0.004 

 سوازيلند
0.003 0.003 

 السويد
0.960 0.960 

 سويسرا
1.047 1.047 

 اجلمهورية العربية السورية
0.036 0.036 

 طاجيكستان
0.003 0.003 

 تايلند
0.239 0.239 

 السابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
0.008 0.008 

 تيمور ليشتى
0.002 0.002 

 توغو
0.001 0.001 

 تونغا
0.001 0.001 

 ترينيداد وتوباغو
0.044 0.044 

 تونس
0.036 0.036 

 تركيا
1.328 1.328 

 تركمانستان
0.019 0.019 

 توفالو
0.001 0.001 

 أوغندا
0.006 0.006 

 أوكرانيا
0.099 0.099 

 العربية املتحدة اإلمارات
0.595 0.595 

 اململكة املتحدة
5.180 5.180 

 مجهورية تنزانيا املتحدة
0.009 0.009 

 الواليات املتحدة األمريكية
22.000 22.000 

 أوروغواي
0.052 0.052 

 أوزبكستان
0.015 0.015 

 فانواتو
0.001 0.001 

 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية 
0.627 0.627 

 نام فييت
0.042 0.042 

 اليمن
0.010 0.010 
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 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238كما اعُتمد مبوجب القرار  2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   15

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

 الصادر عن اجلمعية العامة  67/238 كما اعُتمد مبوجب القرار 2015-2013استمّد مباشرة من جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة للفرتة   16

 .2012ديسمرب/كانون األول  21بتاريخ 

اجلدول  

 15املقرتح

 16اجلدول الفعلي

 2015-2014 2017-2016 الدول األعضاء

 0.006 0.006 زامبيا

 0.002 0.002 زمبابوي



 

 

 الربنامج جلنة
 (2017 حزيران/يونيو - 2015 متوز/يوليو)

 
 األعضاء الرئيس

 
 (Osamu Kubota )السيد اليابان (Claudio Javier Rozencwaig )السيد األرجنتني (فرنسا)  Serge Tomasiالسيدة 

 (فيصل رشيد سالمة العرقان )السيد األردن (Eric Robinson)السيد  كندا 
 (Matthew Hooper )السيد نيوزيلندا (Marc Mankoussou )السيد الكونغو 
 (Inge Nordang )السيد النرويج (José Antonio Carranza )السيد إكوادور 
 (Andrzej Halasiewicz )السيد بولندا (Mohamed Nassir Camara )السيد غينيا 

 (هيثم عبد املؤمن شجاع الدين اليمن )السيد (Vimlendra Sharan )السيد اهلند 

   
 
 
 

 املالية جلنة
 (2017 حزيران/يونيو - 2015 متوز/يوليو)

 
 األعضاء الرئيس

 
 (Heiner Thofern )السيد أملانيا (Carlos Alberto Amaralد السي) أنغوال (باكستان) Khalid Mehboob السيد

 (Lupino Lazaro Jr) الفلبني ( Matthew Worrell)السيد  أسرتاليا 
 (Vladimir Kuznetsovد )السي االحتاد الروسي (Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد ) الربازيل 
 (عبلة مالك عثمان ة)السيد السودان (Niu Dun )السيد الصني 
 (John C.E. Sandy)السيد  ترينيداد وتوباغو (خالد الطويلالسيد مصر ) 
 (Natalie Brown ةالسيدالواليات املتحدة األمريكية ) (Crisantos Obama Ondo)السيد  غينيا اإلستوائية 

 
 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة 
 (2017 حزيران/يونيو - 2015 متوز/يوليو)

 
ــة (بلغاريا) Lubomir Ivanovالسيد  ــيد اجلمهوريـــة الدومينيكيـ  Rawell Salomón )السـ

Taveras Arbaje) 
 (Daniela Rotondaroة )السيد سان مارينو

 (أسامة حممود محيدة )السيد السودان (Royhan Nevy Wahab )السيد إندونيسيا 
 (April Cohen )السيدة الواليات املتحدة األمريكية (Mohammed S. Sheriff)السيد  ليربيا 
  (Lawrence Kalinoe )السيد بابوا غينيا اجلديدة 
 

 2015 العاملي األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس
 

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتخبهم أعضاء املنظمة جملس انتخبهم أعضاء العضوية مدة انتهاء
 
 
 اهلند )باء(  أفغانستان )باء( 2015 األول كانون/ ديسمرب 31

 العراق )باء(  )دال(إيطاليا  
 هولندا )دال(  املكسيك )جيم( 
 االحتاد الروسي )هاء( الفلبني )باء( 
 سرياليون )ألف( أوغندا )ألف( 
 سويسرا )دال( الواليات املتحدة األمريكية )دال( 

 
 (ألف) بوروندي )دال( كندا 2016 األول كانون/ ديسمرب 31

 (جيم) كوبا )جيم( كولومبيا 
 (ألف) إثيوبيا )ألف( االستوائية غينيا 
 )دال( النرويج (دال) أملانيا 
 (باء) باكستان (باء) اململكة العربية السعودية 
 (دال) إسبانيا )ألف( جنوب أفريقيا 

 
 ( دال) اليابان (دال) اسرتاليا 2017 األول كانون/ ديسمرب 31

 ( جيم) بنما الربازيل )جيم( 
 2باء() مجهورية كوريا ليبيا )ألف( 
 )ألف( سوازيلند الدامنرك )دال( 
 اململكة املتحدة )دال( 1مجهورية إيران اإلسالمية )باء( 
 (هاء) هنغاريا (هاء) بولندا 

 
 
 (.2023-2021والقائمة جيم )(، 2020-2018القائمة ألف ) (،2017-2015تشغل القوائم ألف وباء وجيم هذا املقعد بالتعاقب على النحو التالي: القائمة باء )  (1)

 
 ، مت انتخاب مجهورية كوريا لشغل هذا املقعد ابتداًء 2014أبريل/نيسان  12خالل اجتماع اجمللس االقتصادي واالجتماعي اخلاص بالتنسيق واإلدارة الذي انعقد يف (  2)

لتحل حملها الصني للفرتة املتبقية من مدة الوالية حتى  2015ديسمرب/كانون األول  31، ومت التوصل إىل اتفاق تتنحى مبوجبه مجهورية كوريا يف 2015يناير/كانون الثاني  1من 
 .2017ديسمرب/كانون األول  31



 

 

 أعضاء املنظمة
 عضوا 194

 وعضوان منتسبان
 ومنظمة عضو

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وباربودا

 أندورا
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي

 أوزباكستان
 أوغندا

 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروني دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو

 توفالو
 توكالو )عضو منتسب(

 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما

 جزر القمر
 جزر سليمان

 جزر فرويه )عضو منتسب(
 جزر كوك

 جزر مارشال
 اجلماعة األوروبية )منظمة عضو(

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية التشيكية

 اجلمهورية الدومينيكية
 اجلمهورية العربية السورية

 و الدميقراطيةمجهورية الكونغ
 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبوتي
 الدامنرك
 دومينيكا

 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زميبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 سان فنسنت وغرينادين

 سان كيتس ونيفيس
 سان مارينو

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان
 غابون
 غامبيا

 غانا
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 غينيا بيساو

 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني

 فنزويال )مجهورية البوليفارية(
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص

 قطر
 قريغيزستان
 كابو فريدي
 كازاخستان
 الكامريون

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 ديفواركوت 
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت

 كرييباس
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا

 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالديف

 مالطة
 مالي

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق

 موناكو
 ميامنار

 ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

 اليونان




