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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما2015 ،

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة يف ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو
بتعيني حدودها وختومها .وال تعرب اإلشارة إىل شركات حمددة أو منتجات بعض املصنعني ،سواء كانت مرخصة أم ال،
عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما مل يرد ذكره.
© FAO, 2015

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها .وما مل يذكر خالف
ذلك ،ميكن نسخ هذه املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات اخلاصة واألحباث واألهداف التعليمية ،أو االستخدام
يف منتجات أو خدمات غري جتارية ،على أن يشار إىل أن املنظمة هي املصدر ،واحرتام حقوق النشر ،وعدم افرتاض
موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من األشكال.
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املرفقات:
املرفق ألف  :جدول أعمال الدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس
املرفق باء :قائمة بالوثائق
املرفق جيم :اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية
والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الفرتة 2016-2015
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البنود االفتتاحية
عُقدت الدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للمجلس يف روما يوم
-1
السيد  ،Wilfred Ngirwaالرئيس املستقل للمجلس.

اعتماد جدول األعمال

يونيو/حزيران

15

2015

برئاسة

1

أخذ اجمللس علما ببيان االختصاصات وحقوق التصوويت املقودّم مون االحتواد األوروبوي واعتمود جودول أعموال
-2
الدورة .ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف بهذا التقرير.

انتخاب ثالثة نواب للرئيس
-3
والسيدة ( Gerda Verburgهولندا) والسيدة

2

انتخووووب اجمللوووووس ثالثووووة نوووووواب لرئيوووووس الوودورة احلاليوووة ،وهوووم :السوويد Dun

( Mónica Robelo Raffoneنيكاراغوا).

( Niuالصوووني)

انتخاب أعضاء اللجان
انتخاب رئيس جلنة الربنامج وأعضائها اإلثين عشر

3

طبقاً ألحكام الالئحة العامة للمنظمة ،انتخب اجمللس األعضاء التالية أمساؤهم يف جلنة الربنامج للفرتة املمتدة من
-4
يوليو/متوز  2015حتى يوليو/متوز :2017
الرئيس:

السيد Serge Tomasi

(فرنسا)

األعضاء:

األرجنتني
كندا
الكونغو
إكوادور
غينيا
اهلند
األردن
اليابان
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
اليمن

(السيد )Claudio Javier Rozencwaig
(السيد )Eric Robinson
(السيد )Marc Mankoussou
(السيد )José Antonio Carranza
(السيد حممد ناصر كامارا)
(السيد )Vimlendra Sharan
(السيد فيصل رشيد ساملة العرقان)
(السيد )Osamu Kubota
(السيد )Matthew Hooper
(السيدة )Inge Nordang
(السيدة )Andrzej Halasiewicz
(السيد هيثم عبد املؤمن شجاع الدين)

1
2
3

 CL 152/1وCL 152/PV/1

الوثيقتان
الوثيقة CL 152/PV/1
الوثائق  CL 152/3و CL 151/LIM/1وCL 152/PV/1
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2

انتخاب رئيس جلنة املالية وأعضائها اإلثين عشر

4

طبقاً ألحكام الالئحة العامة للمنظمة ،انتخب اجمللس األعضاء التالية أمساؤهم يف جلنة املالية للفورتة املمتودة مون
-5
يوليو/متوز  2015حتى يوليو/متوز :2017
الرئيس:

السيد Khalid Mehboob

(باكستان)

األعضاء:

أنغوال
أسرتاليا
الربازيل
الصني
مجهورية مصر العربية
غينيا االستوائية
أملانيا
الفلبني
االحتاد الروسي
السودان
ترينيداد وتوباغو
الواليات املتحدة األمريكية

(السيد )Carlos Alberto Amaral
(السيد )Matthew Worrell
(السيد )Antonio Otávio Sá Ricarte
(السيد )Niu Dun
(السيد خالد الطويل)
(السيد )Crisantos Obama Ondo
(السيد )Heiner Thofern
(السيد )Lupino Lazaro Jr
(السيد )Vladimir Kuznetsov
(السيدة عبلة مالك عثمان)
(السيد )John C.E. Sandy
(السيدة )Natalie Brown

انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وأعضائها السبعة

5

طبقاً ألحكام الالئحة العامة للمنظمة ،انتخوب اجمللوس األعضواء التاليوة أمسواؤهم يف جلنوة الشوؤون الدسوتورية
-6
والقانونية للفرتة املمتدة من يوليو/متوز  2015حتى يوليو/متوز :2017
الرئيس:
األعضاء:

4
5

السيد Lubomir Ivanov

اجلمهورية الدومينيكية
إندونيسيا
ليبرييا
بابوا غينيا اجلديدة
سان مارينو
السودان
الواليات املتحدة األمريكية

 CL 152/3و CL 152/LIM/2وCL 152/PV/1

الوثائق
الوثائق  CL 152/3و CL 152/LIM/3وCL 152/PV/1

(بلغاريا)
(السيد )Rawell Salomón Taveras Arbaje
(السيد )Royhan Nevy Wahab
(السيد )Mohammed S. Sheriff
(السيد )Lawrence Kalinoe
(السيدة )Daniela Rotondaro
(السيد أسامه حممود محيده)
(السيدة )April Cohen

3
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املسائل األخرى
التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
-7

6

ّمت تقديم عروض حول املواضيع التالية:

• نتائج االجتماع الثالث عشر جمللس صندوق اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعيوة الدوليوة (بوغوور ،إندونيسويا،
 30-28أبريل/نيسان )2015؛
• دور منظمة األغذية والزراعة يف احلد من خماطر مبيدات اآلفات يف املنتديات الدولية؛
• نتائج االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم علوى موواد
كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية (جنيف 15-4 ،مايو/أيار )2015؛
• والدورة احلادية عشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات (نيويورك 15-4 ،مايو/أيار .)2015

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة
واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2016-2015

7

أخذ اجمللس علما باجلدول الزمين املراجع الجتماعوات األجهوزة الرئاسوية للمنظموة واالجتماعوات الرئيسوية
-8
األخرى يف عام  2015واجلدول الزمين املؤقت لعام  2016على النحو الوارد يف املرفق جيم بهذا التقرير.

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس
(نوفمرب/تشرين الثاني  -ديسمرب/كانون األول )2015

-9

استعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس.

أساليب عمل اجمللس
-10

6
7
8
9

8

9

أشار اجمللس اىل املبادرات اليت اختذتها األمانة لتحسني أساليب عمل اجمللس.

 CL 152/INF/3وCL 152/PV/1

الوثيقتان
الوثيقتان  CL 152/2وCL 152/PV/1
الوثيقتان  CL 152/INF/2وCL 152/PV/1
الوثيقتان  CL 152/INF/4وCL 152/PV/1
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املرفق ألف

جدول أعمال الدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس
البنود االفتتاحية
-1

اعتماد جدول األعمال

-2

انتخاب ثالثة نواب للرئيس

-3

انتخاب رئيس جلنة الربنامج وأعضائها اإلثين عشر

-4

انتخاب رئيس جلنة املالية وأعضائها اإلثين عشر

-5

انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وأعضائها السبعة

انتخاب أعضاء اللجان

املسائل األخرى
-6

املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر

-7

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف
الفرتة 2016-2015

-8

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس (ديسمرب/كانون األول )2015

-9

التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة

-10

أساليب عمل اجمللس

-11

أية مسائل أخرى
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B1

املرفق باء

قائمة بالوثائق
CL 152/1
CL 152/2

CL 152/3

جدول األعمال املؤقت
اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية
األخرى يف الفرتة 2016-2015
العضوية يف جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية

سلسلة الوثائق CL 152 INF
CL 152/INF/1
CL 152/INF/2

بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء
جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس (نوفمرب/تشرين الثاني -
ديسمرب/كانون األول )2015

CL 152/INF/3

التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة

CL 152/INF/4

مذكرة عن أساليب عمل اجمللس

CL 152/INF/5

قائمة بالوثائق

سلسلة الوثائق CL 152 LIM
CL 152/LIM/1

انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء فيها

CL 152/LIM/2

انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء فيها

CL 152/LIM/3

انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء فيها

C1

CL 152/REP

املرفق جيم

اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الفرتة 2016-2015
يناير/كانون
الثاني
فرباير/شباط

2015

 15هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

23-19

برنامج األغذية العاملي
جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية
 100جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

13-9
19-15

برنامج األغذية العاملي
جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية
 34املؤمتر االقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب

24-23

مارس/آذار

 157جلنة املالية
 117جلنة الربنامج
 151اجمللس

أبريل/نيسان

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية

24-20

مايو/أيار

 158جلنة املالية

13-11

برنامج األغذية العاملي

29-25

يونيو/حزيران

 39املؤمتر
 152اجمللس
 38الدستور الغذائي

13-6

يوليو/متوز

2016

13-9

 33املؤمتر االقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
 102جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 4املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية

13-9

27-23

 30املؤمتر اإلقليمي ألوروبا

20-16
27-23
6/3 – 5/30
7/2-6/27
(روما)

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية

18-14

أكتوبر/تشرين
األول

 42جلنة األمن الغذائي العاملي
يوم األغذية العاملي
 101جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

15-12

نوفمرب/تشرين
الثاني

 159جلنة املالية
 118جلنة الربنامج
برنامج األغذية العاملي
 153اجمللس
اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية

ديسمرب/كانون
األول

عيد الفصح حسب التقويم الغربي:
عيد الفصح حسب التقويم الشرقي:
شهر رمضان:
عيد الفطر:
عيد األضحى:

6-2
6-2
13-9
12/4-11/30
18-14

 5أبريل/نيسان
 12أبريل/نيسان
 18يونيو/حزيران –  16يوليو/متوز 2015
 17يوليو/متوز 2015
 23سبتمرب/أيلول 2015
2015

2015

15-11
22-18

 155اجمللس
اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية
عيد الفصح حسب التقويم الغربي:
عيد الفصح حسب التقويم الشرقي:
شهر رمضان:
عيد الفطر:
عيد األضحى:

8-4
15-11

20-16

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية
 25جلنة الزراعة
 71جلنة مشكالت السلع
يوم األغذية العاملي
 43جلنة األمن الغذائي العاملي
 103جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 161جلنة املالية
 120جلنة الربنامج
برنامج األغذية العاملي

23-21

16-14
22-21

5-2

11-6
(جنيف)

( 16اجلمعة)

11-7

22-18

 32جلنة مصايد األمساك
 23جلنة الغابات

أغسطس/آب
سبتمرب/أيلول

3/4-2/29

 29املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا
اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية
 33املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى
 160جلنة املالية
 119جلنة الربنامج
برنامج االغذية العاملي
 154اجمللس
 39الدستور الغذائي

15

12-8
19-15

23-19
30-26
5-3

(17االثنني)

22-17
26-24
11-7
11-7
18-14
9-5
16-12

 27مارس/آذار
 1مايو/أيار
 6يونيو/حزيران –  5يوليو/متوز 2016
 6يوليو/متوز 2016
 11سبتمرب/أيلول 2016
2016

2016

جلنة الربنامج
(يوليو/متوز  - 2015يوليو/متوز )2017
األعضاء

الرئيس
السيد ( Serge Tomasiفرنسا)

األردن (السيد فيصل رشيد سالمة العرقان)

األرجنتني (السيد )Claudio Javier Rozencwaig

كندا (السيد )Eric Robinson

اليابان (السيد )Osamu Kubota

الكونغو (السيد )Marc Mankoussou

نيوزيلندا (السيد )Matthew Hooper
النرويج (السيد )Inge Nordang

إكوادور (السيد )José Antonio Carranza
غينيا (السيد )Mohamed Nassir Camara
اهلند (السيد )Vimlendra Sharan

بولندا (السيد )Andrzej Halasiewicz

اليمن (السيد هيثم عبد املؤمن شجاع الدين)

جلنة املالية
(يوليو/متوز  - 2015يوليو/متوز )2017
الرئيس

األعضاء

السيد ( Khalid Mehboobباكستان)

أنغوال (السيد )Carlos Alberto Amaral
أسرتاليا (السيد )Matthew Worrell

الربازيل (السيد )Antonio Otávio Sá Ricarte
الصني (السيد )Niu Dun

مجهورية مصر العربية (السيد خالد الطويل)

غينيا االستوائية (السيد )Crisantos Obama Ondo

الرئيس

السيد ( Lubomir Ivanovبلغاريا)

أملانيا (السيد )Heiner Thofern
الفلبني (السيد )Lupino Lazaro Jr.

االحتاد الروسي (السيد )Vladimir Kuznetsov

السودان (السيدة عبلة مالك عثمان)
ترينيداد وتوباغو (السيد )John C.E. Sandy
الواليات املتحدة األمريكية (السيدة )Natalie Brown

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
(يوليو/متوز  - 2015يوليو/متوز )2017
األعضاء

اجلمهوريوووة الدومينيكيوووة (السووويد

Rawell Salomón

)Taveras Arbaje
إندونيسيا (السيد )Royhan Nevy Wahab
ليبرييا (السيد )Mohammed S. Sheriff

بابوا غينيا اجلديدة (السيد )Lawrence Kalinoe

سان مارينو (السيدة )Daniela Rotondaro

السودان (السيد أسامة حممود محيدة)
الواليات املتحدة األمريكية (السيدة )April Cohen

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 2015

أعضاء انتخبهم جملس املنظمة

أعضاء انتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي

انتهاء مدة العضوية
األول 2015

أفغانستان (باء)
إيطاليا (دال)
املكسيك (جيم)
الفلبني (باء)
أوغندا (ألف)
الواليات املتحدة األمريكية (دال)

اهلند (باء)
العراق (باء)
هولندا (دال)
االحتاد الروسي (هاء)
سرياليون (ألف)
سويسرا (دال)

 31ديسمرب /كانون األول

2016

 31ديسمرب /كانون األول

2017

كندا (دال)
كولومبيا (جيم)
غينيا االستوائية (ألف)
أملانيا (دال)
اململكة العربية السعودية (باء)
جنوب أفريقيا (ألف)
ليبيا (ألف)
1
مجهورية إيران االسالمية (باء)
الربازيل (جيم)
اسرتاليا (دال)
الدامنرك (دال)
بولندا (هاء)

بوروندي (ألف)
كوبا (جيم)
إثيوبيا (ألف)
النرويج (دال)
باكستان (باء)
إسبانيا (دال)
اليابان (دال)
بنما (جيم)
2
مجهورية كوريا (باء)
سويسرا (ألف)
اململكة املتحدة (دال)
هنغاريا (هاء)

 31ديسمرب /كانون

( )1تشغل القوائم ألف وباء وجيم هذا املقعد بالتعاقب على النحو التالي :القائمة باء ( ،)2017-2015والقائمة ألف ( ،)2020-2018والقائمة جيم (.)2023-2021
( )2مت انتخاب مجهورية كوريا هلذا املقعد ابتداءً من  1يناير/كانون الثاني  2015خالل اجتماع اجمللس االقتصادي واالجتماعي اخلاص بالتنسيق واإلدارة يف  12أبريل/نيسان
 ،2014ومت التوصل إىل اتفاق بأن تتنحى مجهورية كوريا يف تاريخ  31ديسمرب/كانون األول .2015لتحل حملها الصني للفرتة املتبقية من الوالية حتى  31ديسمرب/كانون األول
.2017
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