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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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البنود االفتتاحية

1

عقد اجمللس دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة يف روما خالل الفرتة من
-1
 4ديسمرب/كانون األول  2015برئاسة السيد  ،WILFRED NGIRWAالرئيس املستقل للمجلس.
30

تأبني ضحايا اإلرهاب
-2

2

وقف اجمللس دقيقة صمت على أرواح مجيع ضحايا أعمال العنف اإلرهابية اليت طالت األبرياء.

بيان املدير العام
-3

نوفمرب/تشرين الثاني إىل

3

ألقى املدير العام ،السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا ،كلمة أمام اجمللس.

إجراءات الدورة
اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

4

أخذ اجمللس علماً بإعالن االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ووافق علـى إضـافة مخسـة
-4
بنود فرعية إىل جدول األعمال ،وهي :جامعة منظمة األغذية والزراعة العاملية املقرتحة ملصايد األمساك؛ واإلدارة املسـتدامة
للرتبة؛ والتعاون فيما بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقراً هلا؛ وتعيني ممثل ملؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشـات التقاعديـة
للموظفني؛ وبيان ممثل عن هيئيت موظفي املنظمة؛ واعتمد جدول األعمال واجلـدول الـزمين للـدورة بعـد تعديلـهما .ويـرد
جدول األعمال يف املرفق ألف بهذا التقرير.

انتخاب ثالثة نواب للرئيس

وتعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها

5

انتخـب اجمللـــس ثالثــة نـــواب لرئيــس دورته احلاليـة ،وهـــــم :السـيد CRISANTOS OBAMA ONDO

-5
(غينيا االستوائية) ،والسيد يوسف جحيل (الكويت) ،والسيدة ( GERDA VERBURGهولندا).

وانتخب اجمللـس السـيد ( MATTHEW WORRELLأسـرتاليا) رئيسـاً للجنـة الصـياغة إىل جانـب مـا يلـي مـن
-6
األعضاء :أفغانستان ،وأسرتاليا ،والربازيـل ،وكنـدا ،وإكـوادور ،وآيسـلندا ،والعـراق ،ومدغشـقر ،وماليزيـا ،ومجهوريـة
كوريا ،واالحتاد الروسي ،وسان مارينو ،وإسبانيا ،وتايلند ،وزمبابوي.
1
2
3
4
5
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CL 153/REP

2

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2017-2016

6

أقرّ اجمللس تقارير جلنة املالية وجلنة الربنامج واجتماعهما املشرتك بشأن التعديالت يف برنامج العمل
-7
وامليزانية للفرتة  .2017-2016وإن اجمللس:

6

الوثـائق

(أ)

رحّب بالتعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،2017-2016مشرياً إىل أنها تعكس بشكل
كامل القرارات والتوجيهات الصادرة عن مؤمتر املنظمة يف دورته التاسعة والثالثني؛

(ب)

وأعرب عن تقديره للمعلومات اإلضافية اليت قدمتها األمانة يف شكل مخس مذكرات إعالمية ،وكذلك
يف جلسة اإلحاطة غري الرمسية املخصصة جلميع املمثلني الدائمني الذين يتخذون من روما مقراً هلم؛

(ج)

وأعرب عن تقديره إزاء قيام أمانة الفاو بتحديد الوفورات املطلوبة يف امليزانية من خالل خفض
تكاليف املوظفني من دون التأثري على برنامج العمل؛

(د)

ورحّب بإطار النتائج احملدّث لألهداف االسرتاتيجية والوظيفية؛

(هـ)

ورحب مبواءمة اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة مع أهداف التنمية املستدامة ،مشرياً إىل أنه ستكون
هناك فرصة لتحقيق املزيد من االتساق عند إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 2021-2018؛

(و)

وأشار إىل البيان املشرتك بني األقاليم الذي ألقاه األعضاء بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،
ورحّب بسياسة الفاو يف هذا الصدد وتطلع إىل مواصلة إعارة االنتباه إىل مسألة تعميم املساواة بني
اجلنسني يف مجيع أنشطة الفاو ،وإىل تنفيذ سياسة املنظمة اخلاصة باملساواة بني اجلنسني ،مبا يف
ذلك مراعاة خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إىل
جانب رفع التقارير بهذا الشأن من خالل آليات املساءلة املوجودة يف املنظمة ،ال سيما تقرير تنفيذ
الربامج للفرتة  2015-2014الذي سيصدر يف مايو/أيّار  ،2016واستعراض منتصف املدة يف
مارس/آذار  ،2017واالستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات للسياسات بغرض دراستها
من قبل املؤمتر يف دورته األربعني يف عام 2017؛

(ز)

وأيّد إدراج تغيّر املناخ ضمن اهلدف  6باعتباره موضوعاً شامالً؛

(ح)

وشدد على أهمية إيالء العناية الواجبة للمواضيع الشاملة ،مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني والتغذية
وتغيّر املناخ واحلوكمة ،وتطلع إىل اإلبالغ بشكل منتظم ومنهجي عن تنفيذ هذه األولويات يف تقرير
استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج؛

 CL 153/3و CL 153/3 Web Annex 5و CL 153/3 Web Annex 6و CL 153/3 Information Notes 1-5وCL 153/PV/1

و CL 153/PV/2و.CL 153/PV/8
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(ط)

ورحب بالتدابري اإلدارية الداخلية الرامية إىل حتسني تنفيذ الربامج ،مبا يف ذلك تشكيل فرق معنية
بالربامج االسرتاتيجية وتعيني قادة هلا؛

(ي)

وأحاط علماً باملقرتح القاضي بتغيري تسمية إدارة التعاون التقين إىل "إدارة اإلشراف على الربنامج
والتعاون التقين" لتعكس بصورة أفضل وظائفها ومسؤولياتها؛

(ك)

ووافق على ترشيد اهليكل التنظيمي للمقر الرئيسي وتبسيطه ،مع احملافظة على سالمة القدرة الفنية
للمنظمة؛

(ل)

وتطلع ،يف دورته املزمع عقدها يف مارس/آذار  ،2017إىل استعراض تأثري الرتتيبات اإلدارية
والتعديالت يف هيكل املقر الرئيسي على تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،2017-2016فض ًال
عن تأثريها على اإلدارات الفنية؛ وذلك يف سياق استعراض منتصف املدة لعام 2016؛

(م)

وحثّ أمانة الفاو على إجراء تقييم مستقلّ للقدرات الفنية يف املنظمة ،سواء يف املقر الرئيسي أو يف
املكاتب امليدانية ،لعرضه على مؤمتر املنظمة يف عام 2017؛

(ن)

ودعم اجلهود املبذولة لتوطيد الالمركزية وتعزيز القدرات يف املكاتب امليدانية يف كل إقليم على حدة،
مع احلفاظ على القدرات الفنية يف املقر الرئيسي لتحقيق أهداف برنامج العمل؛

(س)

وطلب إىل أمانة الفاو اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة معدّل الوظائف الشاغرة املرتفع ،وأشار إىل إنه
سيتم تزويد جلنة املالية بآخر املعلومات عن عملية ختطيط العمل ،مبا يف ذلك حتليل املهارات
وإدارة الوظائف الشاغرة لتنفيذ برنامج العمل على حنو أمثل؛

(ع)

وأشار إىل التقديرات احملدثة للموارد من خارج امليزانية الواردة يف اجلدول  3من هذه الوثيقة وشجّع
األعضاء على تقديم مساهمات طوعية لتيسري حتقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل.

وإن اجمللس:
(أ)

وافق على اهليكل التنظيمي املراجع الوارد يف امللحق  1واستحداث الوظائف املدرجة يف امليزانية
املعروضة يف امللحق  2من هذه الوثيقة مشدداً على أهمية احلفاظ على سالمة القدرة الفنية يف املقر
الرئيسي للمنظمة؛

(ب)

ووافق على التوزيع املنقح لصايف االعتمادات حبسب أبواب امليزانية كما ترد يف اجلدول  2من
هذه الوثيقة.

وشدد اجمللس على أهمية عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات ،وأكد على أهمية التنفيذ الكامـل
-9
لقرار املؤمتر رقم  .2015/4كما أيّد طلب جلنة الربنامج احلصول على معلومات حمدّثة يف دورتهـا املقبلـة عـن األنشـطة
اجلارية واملقررة لفرتة السنتني  ،2017-2016فضالً عن املتطلبات املقدّرة من املوارد وتوافرها متاشي ًا مـع برنـامج العمـل
وامليزانية املعتمد ،مسلّط ًا الضوء على أهمية توافر ما يكفي من املوارد من مصادر خمتلفة لضمان تنفيذه بصورة فعّالة.
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تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
والدورة الستني بعد املائة للجنة املالية ( 4نوفمرب/تشرين الثاني )2015
-10

7

إن اجمللس:
(أ)

أقر تقرير االجتماع املشرتك؛

(ب)

وأشاد بالتقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجيتني اخلاصتني بالشراكات مع منظمات اجملتمـع املـدني،
مبا يف ذلك املزارعون األسريون واألوساط األكادميية؛ ومع القطاع اخلاص ،مشرياً إىل ما ينطوي عليـه
من إمكانات يف دعم تنفيذ الصكوك الدولية من قبيل اخلطوط التوجيهية الطوعية؛

(ج)

ودعا املنظمة إىل مواصلة جهودها يف جمال بناء الشراكات مع اجلهات الفاعلـة مـن غـري احلكومـات
على املستويات كافة؛

 -11وأخذ اجمللس علماً باملشاورة املقرر إجراؤها بني رئيسي جلـنيت املاليـة والربنـامج والـرئيس املسـتقل للمجلـس
بهدف حتسني أساليب عمل اللجنتني واجتماعهما املشرتك ،مبا يف ذلك إعداد وثائق االجتماعات يف الوقت املناسب.

تقرير الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
( 6-2نوفمرب/تشرين الثاني )2015
-12
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8

8

أقر اجمللس تقرير الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج وقام مبا يلي:
(أ)

رحّب بالتقييم بشأن مساهمة الفاو يف جمال املعارف عن األغذية والزراعة وبرد اإلدارة عليـه ،وتطلّـع
إىل استعراض التقدم احملرز يف اإلجراءات املتخـذة ملعاجلـة توصـيات التقيـيم ونتائجـه ،ال سـيما يف
ما خيص توسيع نطاق املنتجات املعرفية ونشرها يف مجيع لغات املنظمة؛

(ب)

وشدد عل ى أهمية هذا الدور وتوافر القدرات الكافية يف شبكة املكاتب امليدانية للمنظمة بالنسبة إىل
عملها املرتبط بتغري املناخ واملعارف بشأن األغذية والزراعة على حد سواء؛

(ج)

ورحّب بالتقييم عن مساهمة الفاو يف التكيّف مـع تغيّـر املنـاخ والتخفيـف مـن حـدة آثـاره وبـرد اإلدارة
عليه ،وسلّط الضوء على أهمية عمل املنظمة يف هذا اجملال ويف سياق مزاياها النسـبية .وتطلـع اجمللـس
إىل استعراض توصيات اللجنة بشأن وضع اسرتاتيجية لعمل الفاو يف جمال تغيّر املناخ إىل جانب التقـدّم
احملرز يف اإلجراءات املتخذة ملعاجلة التوصيات الواردة يف التقييم ،يف إحدى دوراته املقبلة؛

الوثائق  CL 153/8و CL 153/PV/3و.CL 153/PV/8
الوثائق  CL 153/6و CL 153/PV/3و.CL 153/PV/8
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(د)

وأخذ علماً بالتقدم احملرز وخبارطة الطريق املقرتحة إلجراء التقييم املستقل لوظيفـة التقيـيم ،وتطلّـع
إىل احلصول على آراء جلنة الربنامج بشأن التقرير النهـائي خـالل الـدورة اخلامسـة واخلمسـني بعـد
املائة للمجلس يف ديسمرب/كانون األول 2016؛

(هـ)

وأقرّ خطة عمل التقييم املنقحة للفرتة .2018-2015

تقارير الدورات الثامنة واخلمسني بعد املائة ( 13-11مايو/أيار )2015
والتاسعة واخلمسني بعد املائة ( 27-26أكتوبر/تشرين األول )2015
والستني بعد املائة ( 6-2نوفمرب/تشرين الثاني  )2015للجنة املالية

9

 -13أقر اجمللس تقارير الدورات الثامنة واخلمسني بعد املائة والتاسعة واخلمسني بعد املائة والستني بعد املائة
للجنة املالية ،وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:

بشأن الوضع املالي:

9

الوثائق

(أ)

حث مجيع الدول األعضاء على تسديد االشرتاكات املقررة بالكامل ويف موعدها؛

(ب)

ورحب بإصدار املراجع اخلارجي لرأي غري معدل بشأن حسابات املنظمة لعام  ،2014وهي أول
جمموعة حسابات خاصة باملنظمة يتم إعدادها وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

(ج)

وأوصى باعتماد املؤمتر ملشروع القرار بشأن احلسابات املراجعة للمنظمة لعام  2014املعروض يف الفقرة
 9من الوثيقة CL 153/7؛

(د)

وأعرب عن دعمه للجنة املالية يف تشجيع أمانة املنظمة على مواصلة اإلبقاء على معدل مصروفات
برنامج التعاون التقين عند مستوى يكفل التنفيذ الكامل العتمادات برنامج التعاون التقين ،على حنو
ما وافق عليه املؤمتر؛

 CL 153/4و CL 153/5و CL 153/7و CL 153/PV/3و CL 153/PV/4و.CL 153/PV/8
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بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية:
(هـ)

أشار إىل أن جلنة املالية كانت قد وافقت على عمليات النقل املتوقعة فيما بني أبواب امليزانية لصاحل
الباب  3باإلضافة إىل عمليات النقل اليت متت املوافقة عليها سابقاً إىل األبواب  2و 5و 8و10
الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة 2015-2014؛

بشأن املسائل املتعلقة باملوارد البشرية:
(و)

أخذ علماً بإقرار جلنة املالية بالتقدم احملرز يف مبادرات املوارد البشرية الرامية إىل حتسني إدارة
املوارد البشرية يف املنظمة ،وتشجيعها ألمانة املنظمة يف هذه اجلهود اجلارية؛

(ز)

أعرب عن تأييده لطلب جلنة املالية القاضي بإيالء اهتمام خاص للمسائل املتعلقة مبعدالت الوظائف
الشاغرة والتمثيل اجلغرايف الواسع النطاق؛

(ح)

أعرب عن تأييده لتأكيد جلنة املالية جمدداً على أهمية احتواء تكاليف موظفي املنظمة؛

بشأن مسائل اإلشراف:
(ط)

شدد على أهمية تعزيز إطار الرقابة الداخلية يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية ،كما أكدت على
ذلك جلنة املالية وأشري إليه يف التقرير املطول للمراجع اخلارجي ،وأعرب عن تأييده لتوصية املراجع
اخلارجي بشأن إعداد بيان للرقابة الداخلية يُلحق بالبيانات املالية السنوية؛

(ي)

وشجع أمانة املنظمة على مواصلة جهودها اهلادفة إىل إسراع وترية تنفيذ التوصيات الصادرة عن
املراجع اخلارجي؛

بشأن أية مسائل أخرى:
(ك)

أقر التوجيهات املقدمة من اللجنة إىل أمانة املنظمة بشأن مجيع املسائل األخرى اليت تندرج ضمن
واليتها ،باإلضافة إىل املبادرات الرامية إىل حتسني أساليب عملها.

 -14وشجع اجمللس أمانة املنظمة على ضمان توزيع الوثائق اخلاصة بالدورة قبل أسبوعني على األقل من انعقاد
دورات جلنة املالية.

7
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االستعراض املستقلّ لشبكة املكاتب امليدانية
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 -15رحب اجمللس بالوثيقة اخلاصة باالسـتعراض باعتبارهـا اسـتجابة لطلـب املـؤمتر يف أعقـاب عمليـات التقيـيم
الفردية اخلمس ملكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ،وأعـرب عـن تقـديره إزاء عمليـات املصـادقة املسـتقلة علـى
الوثيقة اليت جرت يف كل إقليم. 11
-16

وإن اجمللس:
(أ)

أعرب عن تقديره للتحليالت والبيانات الفنية الشاملة والسليمة اليت مت تقدميها بشأن املكاتب
امليدانية للمنظمة؛

(ب)

ودعم املبادئ واملعايري اليت مت حتديدها لتعديل نطاق التغطية رهن ًا بتنقيحها يف املستقبل نتيجة
للمشاورات اإلقليمية القادمة اليت ستجري يف سياق املؤمترات اإلقليمية؛

(ج)

وشدد على احلاجة إىل إجراء أي تعديالت حمتملة على أساس كل إقليم على حدة مع اعتماد نهج
خمصص هلذا الغرض؛

(د)

ووافق على اتباع نهج حمايد من حيث امليزانية بشأن أي تعديالت حمتملة على نطاق تغطية
املكاتب امليدانية؛

(هـ)

وطلب إحالة الوثيقة إىل املؤمترات اإلقليمية الستعراضها يف عام 2016؛

(و)

ووافق على إعادة النظر يف تغطية املكاتب امليدانية للمنظمة خالل دورته القادمة يف يونيو/حزيران .2016

جلنة األمن الغذائي العاملي
تقرير الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي
( 15-12أكتوبر/تشرين األول )2015

12

 -17أقرّ اجمللس االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثانية واألربعـني للجنـة األمـن الغـذائي العـاملي
(اللجنة) وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
(أ)

رحّب بإقرار اللجنة "إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة" وهو إطار عمل
طوعي وشّجّع املنظمة ومجيع أصحاب املصلحة على نشره والرتويج له واستخدامه ودعم تنفيذه؛

 CL 153/14 Rev.1و CL 153/PV/4و CL 153/PV/6وCL 153/PV/8

 10الوثائق
 11مع أنّ زمبابوي أبدت احرتامها للموقف املوحد إلقليم أفريقيا وملوقف اجمللس بشأن استعراض شبكة املكاتب امليدانية ،أعربت مع ذلك عن قلقها
إزاء عدم اتباع األصول يف العملية املعتمدة إلجراء االستعراض وإزاء الوثيقة اليت صدرت عنها وأعلنت حتفظها عليها.
 12الوثائق  C 2017/19و CL 153/PV/4وCL 153/PV/8
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(ب)

ورحّب بالتوصيات الصادرة عن املائدة املستديرة حول سياسات "املياه يف سبيل حتقيق األمن الغذائي
والتغذية" وشجّع املنظمة وأصحاب املصلحة اآلخرين على تنفيذ التوصيات املنبثقة عن هذه املائدة املستديرة؛

(ج)

وإذ أشار إىل أنّ مجيع اهليئات التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي قد أكّدت دعمها للجنة ولتعزيز
دورها اهلام من أجل النهوض بالتغذية ضمن نطاق واليتها ،أثنى على قرار اللجنة تدعيم هذا
الواقع ،مبا يف ذلك من خالل تشكيل جمموعة عمل مفتوحة العضوية معنية بالتغذية؛

(د)

ورحّب كذلك بقرار اللجنة بأن يكون تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،ال سيما تلك املتعلقة بوضع حد
للجوع وسوء التغذية ،يف صلب عملها حتى سنة 2030؛

(هـ)

وأعرب عن تقديره لتقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى حول "املياه يف سبيل حتقيق األمن الغذائي
والتغذية"؛

(و)

وأقرّ بأهمية التقييم اخلارجي املقرر إجراؤه لتقييم كفاءة اللجنة منذ إصالحها ،على أن جيري هذا
التقييم يف سنة  ،2016فضالً عن متابعة املنتدى الرفيع املستوى عن ربط أصحاب احليازات الصغرية
باألسواق واملنتدى الذي عقدته اللجنة بشأن التحضّر والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن
الغذائي والتغذية ،شرط توافر املوارد الالزمة؛

(ز)

وأقرّ النسخة الرابعة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية الذي تضمّن التوصيات
اخلاصة بالسياسات اليت اعتمدتها اللجنة يف دورتها احلادية واألربعني املنعقدة يف سنة 2014؛

(ح)

ورحّب بقرار اللجنة عقد حدث على هامش دورتها الثالثة واألربعني لتشاطر التجارب واالطالع على
استخدام "اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك
والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين" ومدى تطبيقها؛

(ط)

وأقرّ برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات لفرتة السنتني  2017-2016مع اإلشارة إىل أنّ مجيع
مسارات العمل الواردة فيه هامة بالنسبة إىل فعالية اللجنة ومصداقيتها يف سعيها إىل النهوض باألمن
الغذائي والتغذية وشجّع اجلهات املاحنة على تقديم دعم مالي لربنامج عمل اللجنة مبا يتماشى مع
قدراتها املالية.

املسائل الدستورية والقانونية
تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشـؤون الدستوريـة والقانونيـة
( 22-21أكتوبر/تشرين األول )2015
-18

13

13

وافق اجمللس على تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ،كما أنه:

الوثائق  CL 153/2و CL 153/PV/4و.CL 153/PV/8

9

CL 153/REP

(أ)

اعتمد قرار اجمللس  153/1بعنوان "إلغاء جمموعة الدراسة املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة
واللجنة االقتصادية ألوروبا ومؤمتر خرباء اإلحصاء األوروبيني املعنيني بإحصاءات األغذية والزراعة يف
أوروبا" على النحو الوارد يف املرفق جيم؛

(ب)

ووافق على الدستور املعدل للهيئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية ،على النحو الوارد يف قرار
اجمللس ( 153/2املرفق دال) الذي سيبدأ نفاذه يف  4ديسمرب/كانون األول 2015؛

(ج)

ووافق على الالئحة الداخلية املعدلة للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف
أفريقيا ،على النحو الوارد يف املرفق هاء؛

(د)

وأقرّ مشروع قرار املؤمتر على النحو الوارد يف املرفق واو ،والذي يقضي بتعديل الفقرة  2من قرار
املؤمتر رقم  2009/9املتعلق بالرئيس املستقل للمجلس ،على أن يُحال إىل املؤمتر للموافقة عليه؛
واتفق مع توصية جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن تُحال مسألة والية اللجان الفنية خالل
الفرتة الفاصلة بني الدورة واألخرى ،ال سيما دور مكاتبها ،إىل اللجان الفنية إلسداء املشورة بشأنها،
مع مراعاة الوضع الراهن يف منظومة األمم املتحدة ككلّ ،وعلى النحو املبيّن يف تقرير اللجنة وأشار إىل
أ ّن اللجنة سوف تدرس هذه املسألة جمدداً يف ضوء نتائج استعراض اللجان الفنية.

(هـ)

املسائل املتعلقة باحلوكمة
تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات لكل من
اجمللس واألجهزة الرئاسية األخرى

14

 -19أخذ اجمللس علم ًا بالتقرير املرحلي عـن بـرامج العمـل املتعـددة السـنوات لكـ ّل مـن اجمللـس وجلنـة الشـؤون
الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية للمنظمة وجلانها الفنية.
 -20وذكّر اجمللس بتوصية املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني (يف يونيو/حزيران  )2015على النحو الوارد يف تقييم
إصالحات احلوكمة يف املنظمة ،واليت تنص على أن تكفل برامج العمل املتعددة السنوات للمـؤمترات اإلقليميـة واللجـان
الفنية االستمرارية والتخطيط الطويل األجل واملساءلة عن استغالل كامل إمكاناتها.
 -21وأحاط اجمللس علماً باألهداف العامة والسمات املميّزة لربامج العمل املتعددة السنوات واليت أتاحت قدراً مـن املرونـة
وتطلّع إىل أن تكون التقارير يف املستقبل حسنة اإلعداد باالستناد إىل مؤشرات وغايات حتدد مسبقاً قدر اإلمكان.

14

الوثائق

 CL 153/9و CL 153/PV/5وCL 153/PV/8

CL 153/REP
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برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 2019-2016

15

 -22استعرض اجمللس برنامج عمله املتعدد السنوات للفرتة  2019-2016الـذي يـرد يف املرفـق زاي بهـذا التقريـر
ووافق على التعديالت فيه .وأيّد اجمللس االجتماعات غري الرمسية اليت دعا إىل عقـدها الـرئيس املسـتقلّ للمجلـس مـع
رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونوّابهم ،باعتبارها تشكل منتدى للتشاور حـول برنـامج العمـل املتعـدد السـنوات نظـراً إىل
طبيعته املتغيّرة.
 -23واتفق اجمللس على أن يُضاف إىل برنامج العمل املتعدد السنوات قسم خـاص باملسـائل العالقـة واالسـرتاتيجية
اليت حتتاج إىل متابعة مع الوقت ،كما وافق على حتسني شكل الوثيقة من خـالل جعـل القسـم اخلـاص بالنتـائج أكثـر
تركيزًا وحتديداً.

حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة
( 27-23مارس/آذار )2015

16

 -24أحاط اجمللس علماً حبالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائـة (ديسـمرب/كانون
األول  )2014ودورته احلادية واخلمسني بعد املائة (مارس/آذار  ،)2015وطلب أن يتم إدخال عدد من التعديالت على
الوثيقة يف ضوء املداخالت خالل الدورة.
 -25وطلب اجمللس أن يُشار إىل البند  1من الوثيقة املتعلّقة بالشراكات مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية على أنه
بند جاري تنفيذه.

املسائل األخرى

انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

17

 -26عمالً بالقرار  2011/7الصادر يف  2يوليو/متّوز  ،2011انتخـب اجمللـس سـتة أعضـاء يف اجمللـس التنفيـذي
لربنامج األغذية العاملي ،ملـدة ثـالث سـنوات (مـن  1يناير/كـانون الثـاني  2016إىل  31ديسـمرب/كانون األول )2018
حبسب التوزيع التالي :القائمة ألف موريتانيا ،القائمة باء :أفغانستان والكويت؛ القائمة جيم :املكسيك؛ القائمـة دال:
السويد والواليات املتحدة األمريكية.
 -27وأخذ اجمللس علمًا بنيّة الربازيل التنحي عن مقعدها يف القائمة جيم يف  31ديسمرب/كانون األول  2015وانتخـب
غواتيماال لكي تشغل هذا املقعد يف الفرتة املتبقية (من  1يناير/كانون الثاني  2016إىل  31ديسمرب/كانون األول .)2017
15
16
17

الوثائق  CL 153/10 Rev.1و CL 153/PV/5و.CL 153/PV/8
الوثائق  CL 153/LIM/4و CL 153/PV/6و.CL 153/PV/8
الوثائق  CL 153/11و CL 153/LIM/3 Rev.1و CL 153/PV/5و.CL 153/PV/8

11

CL 153/REP

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي
عن أنشطته يف سنة 2014

18

 -28رحّب اجمللس بالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (الربنامج) املرفوع إىل اجمللس االقتصـادي
واالجتماعي وإىل جملس منظمة األغذية والزراعة بشأن أنشطة الربنامج يف عام  ،2014وصادق على هذا التقرير.
-29

وبشكل خاص ،فإن اجمللس:
(أ)

أثنى على التزام موظفي الربنامج يف امليـدان الـذين يعملـون يف ظـروف صـعبة للغايـة ،خاصـ ًة ضـمن
شراكات مع فرقاء آخرين للتصدي ألزمة إيبوال وأقرّ أيضـاً بالتحـديات احملدقـة مبسـتويي الطـوارئ
 )L2( 2و )L3( 3باإلضافة إىل األزمات املمتدة؛

(ب)

ورحّب مبشاركة الربنامج يف جهود الشراكة والتعاون وبتعاونـه مـع الشـركاء يف حتـدي القضـاء علـى
اجلوع وبإعداد أهداف التنمية املستدامة ،فضالً عـن مشـاركته النشـطة يف التحضـريات ملـؤمتر القمـة
العاملي للعمل اإلنساني يف سنة 2016؛

(ج)

ورحّب جبهود الربنامج الرامية إىل توطيد التعاون مع املنظمات األخرى اليت توجد مقارها يف رومـا،
ال سيما يف ما يتعلق مبواصـلة تقـديم الـدعم للجنـة األمـن الغـذائي العـاملي يف جمـاالت السياسـات،
ووكاالت األمم املتحدة األخرى على غرار منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛

(د)

وأشار إىل اسـتكمال مسـارات العمـل ،وعـددها  14مسـاراً ،الـيت وُضـعت يف إطـار مبـادرة "مناسـب
للغرض" والعمل اجلاري بالنسبة إىل املوارد البشرية ،فضالً عن مواصلة تعزيز األطر التنظيمية؛

(هـ)

وأشار إىل أن الربنامج قام بتنفيذ االستعراض الشامل للسياسـات الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات يف
تقرير األداء السنوي الذي يصدر عنه ،مع الرتكيز بشكل خاص على املساواة بني اجلنسـني ،وتنميـة
القدرات ،والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي ،و"توحيـد األداء" ،واملواءمـة مـع جمموعـة
األمم املتحدة اإلمنائية ،واإلدارة القائمة على النتائج ،واالتساق وتبسيط املمارسات التجارية.

نتائج املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات
(ديربان ،جنوب أفريقيا 11-7 ،سبتمرب/أيلول )2015

19

 -30رحّب اجمللس بالوثائق اليت تناولت نتائج املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات (ديربان ،جنوب أفريقيا،
 11-7سبتمرب/أيلول  ،)2015كما أنه:

18
19

 CL 153/12و CL 153/PV/5وCL 153/PV/8

الوثائق
الوثائق  CL 153/13و CL 153/PV/4وCL 153/PV/8

CL 153/REP
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(أ)

رحّب بالرؤية اخلاصة بالغابات واحلراجة يف سنة  2050باعتبارها حجر األسـاس يف سـبيل حتقيـق
خطة التنمية املستدامة لعام  2030وبناء مستقبل مستدام حتى سنة  2050وما بعدها؛

(ب)

وأشار إىل النتائج الرئيسية اليت صدرت عن تقييم املوارد احلرجية يف العامل لسنة  2015الذي أعدتـه
املنظمة ،يف ما يتعلق حبالة املوارد احلرجية يف العامل وإدارتها املستدامة؛

(ج)

وأوصى بأن توفر الفاو دعماً نشطاً لزيادة املساهمات اليت يقدمها عملـها يف جمـال الغابـات يف سـبيل
حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ،مبا يف ذلك مواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة مـن خـالل
طرق من بينها الدعم التقين وتشجيع أفضل املمارسات واحلوار.

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة
واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2017-2015

20

 -31وافق اجمللس على اجلدول الزمين املقرتح لعام  2016وأخذ علماً مبشروع اجلدول الزمين لعام
(املرفق حاء بهذا التقرير).

2017

جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للمجلس
(مايو/أيار  -يونيو/حزيران )2016
-32

21

أقر اجمللس جدول األعمال املؤقت لدورته الرابعة واخلمسني بعد املائة (مايو/أيار  -يونيو/حزيران .)2016

التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
-33

أثنى اجمللس على العرض املقدم حول املواضيع التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

20
21
22

22

نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبـة  -الـيت ركّـزت علـى اقـرتاح
إعداد خطوط توجيهية طوعية لإلدارة املستدامة للرتبة (روما 24-22 ،يونيو/حزيران )2015؛
خطة التنمية املستدامة لعام  - 2030أهداف التنمية املستدامة
نتائج االحتفاالت بالذكرى العشرين لوضـع مدونـة السـلوك بشـأن الصـيد الرشـيد (فيغـو ،إسـبانيا،
 8-7أكتوبر/تشرين األول )2015؛
السنوات الدولية:
السنة الدولية للرتبة 2015
()1
السنة الدولية للبقول 2016
()2

الوثائق  CL 153/LIM/1و CL 153/PV/5وCL 153/PV/8

الوثائق  CL 153/INF/2و CL 153/PV/6و.CL 153/PV/8
الوثائق  CL 153/INF/4و CL 153/PV/7وCL 153/PV/8

CL 153/REP

(هـ)
(و)

13

نتائج االجتماع الوزاري بشأن األمن الغذائي والتكيّـف مـع تغـري املنـاخ يف الـدول اجلزريـة الصـغرية
النامية (معرض "إكسبو ميالنو" 16-14 ،أكتوبر/تشرين األول .)2015
نتائج الدورة السادسـة للج هـاز الرئاسـي للمعاهـدة الدوليـة بشـأن املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة
والزراعة (روما 9-5 ،أكتوبر/تشرين األول .)2015

أساليب عمل اجمللس

23

 -34رحب اجمللس باملبادرات اليت اختذتها أمانة املنظمة لتحسني أسـاليب عمـل اجمللـس ،وشـجع علـى إجـراء
املزيد من التحسينات فيها.

جامعة منظمة األغذية والزراعة العاملية املقرتحة ملصايد األمساك

24

 -35جرى إطالع اجمللس على اقـرتاح مجهوريـة كوريـا إنشـاء جامعـة عامليـة ملصـايد األمسـاك تابعـة للمنظمـة يف
مجهورية كوريا ،وذلك مبوجب املادة  15من دستور املنظمة ،ورحّب بهذا االقرتاح وأشار إىل أنه سيكون حمط مزيد مـن
النقاش من قِبل األجهزة الرئاسية املعنية يف عام  2016متهيدًا إلحالته إىل مؤمتر املنظمة يف عام .2017

وضع خطوط توجيهية لإلدارة املستدامة للرتبة

25

 -36أُبلغ اجمللس وأشار بارتياح إىل العملية اجلارية من أجـل إعـداد خطـوط توجيهيـة طوعيـة لـإلدارة املسـتدامة
للرتبة وشجع الشراكة العاملية من أجل الرتبة على مواصلة عملها بشـأن املسـار املقـرتح للمضـي قـدم ًا يف وضـع الصـيغة
النهائية ملشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية.
-37

ويف هذا الصدد ،أشار اجمللس إىل الزخم اإلجيابي الناشئ عن السنة الدولية للرتبة .2015
التعاون فيما بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقراً هلا

26

 -38رحب اجمللس باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا املنظمة لتوطيد أواصر التعاون فيما بني الوكاالت اليت تتخذ مـن
روما مقرًا هلا (وكاالت روما) ،وأشار إىل احلاجة إىل التعاون بهدف زيادة الكفاءة والفعالية يف جماالت العمل الرئيسية.
 -39وشدد اجمللس على أهمية اإلشارة إىل الواليات اخلاصة بالوكاالت اليت تتخذ من رومـا مقـرًا هلـا عنـد تنسـيق
تعاونها يف املستقبل من أجل جتنب االزدواجية يف العمل وخلق التأثري األمثل.
23
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26

 CL 153/INF/5و CL 153/PV/6وCL 153/PV/8
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 -40وشجع اجمللس املنظمة على االنضمام إىل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العـاملي مـن أجـل
إعداد وثيقة مشرتكة تعرض عناصر التعاون يف املستقبل بـني الوكـاالت الـيت تتخـذ مـن رومـا مقـرًا هلـا ،علـى أن يـتم
استعراضها من قِبل األجهزة الرئاسية املعنية يف عام .2016

تعيني ممثل ملؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

27

 -41عمالً بأحكام املادة ( 6ج) من النظام األساسي للصـندوق املشـرتك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة ،أكّـد
اجمللس ،نياب ًة عن املؤمتر ،تعيني عضو مناوب واحد يف جلنـة املعاشـات التقاعديـة علـى النحـو التـالي ،بالنسـبة إىل الفـرتة
املمتدة من  1يناير/كانون الثاني إىل  31ديسمرب/كانون األول  :2016كعضو منـاوب ،،السـيد  ،Anton Minaevاملمثـل الـدائم
املناوب لالحتاد الروسي لدى املنظمة ،ليحل حمل السيد  Vladimir Navaraالذي عينـه املـؤمتر يف دورتـه الثامنـة والـثالثني
للفرتة املمتدة من  1يناير/كانون الثاني  2014إىل  31ديسمرب/كانون األول  ،2016وليُكمِل الفرتة املتبقية من واليته.

بيان ممثل عن هيئيت موظفي املنظمة

28

 -42أدىل السيد  Roberto Bonafedeمن رابطة موظفي الفئة الفنية يف املنظمة ببيان نيابـة عـن اهليئـتني املمثلـتني
ملوظفي املنظمة.
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املرفق جيم
القرار 153/1

إلغاء جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا
ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا
إن اجمللس،
إذ يذكّر بأن جمموعة الدراسة املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا ومـؤمتر
اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا قد أنشئت مبوجب الفقرة  1من املادة  6من دستور
املنظمة عقب توصيات جلنة مشكالت الزراعـة التابعـة للجنـة االقتصـادية ألوروبـا يف دورتهـا احلاديـة عشـرة ()1959
واقرتاح مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني يف دورته السابعة ،وذلك من أجل استعراض حالة إحصاءات األغذيـة والزراعـة يف
أوروبا ،وإسداء املشورة للدول األعضاء بشأن تطوير اخلدمات اإلحصائية الزراعية وتوحيدها ،وعقد فرق خرباء أو أجهزة
فرعية أخرى من اخلرباء الوطنيني الالزمة لتحقيق هلذا الغرض؛
وإذ يذكّر كذلك بالقرار  97/13الذي اقرتح فيه املؤمتر ،ضمن مجلة أمور أخرى ،إلغاء جمموعة الدراسة رهنـا
باملشاورات مع املنظمات الراعية ذات الصلة ،والقرار الالحق الذي اختذه اجمللس يف دورته السادسة عشرة بعد املائة يف
عام  1999القاضي باحلفاظ على جمموعة الدراسة عقب املشاورات مع مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني التابع للجنة األمـم
املتحدة االقتصادية ألوروبا ،نظرا لدورها يف تطوير إحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا؛
وإذ يأخذ بعني االعتبار القرار  2015/11الذي اعتمده مؤمتر املنظمة يف دورته التاسعة والثالثني والـذي يعيـد
تأكيد شرعية القرار  97/13ويطلب من "األمانة أن تعكف على حتديد األجهزة الدستورية اليت قـد يرغـب اجمللـس أو

املؤمتر يف إلغائها بعدما توقفت عن العمل أو جرى تفويضها لالضطالع بوظائف ميكن القيام بها من خالل ترتيبات عمـل
مكيفة وفق ًا للمهام وحمددة زمنياً وتتميز مبرونة أكرب".
وإذ يشــر إىل أن جمموعــة الدراســة عقــدت اجتماعهــا األخــري يف عــام  ،2005وإىل أن مــؤمتر اإلحصــائيني
األوروبيني واملنظمة يتفقـان علـى أن جمموعـة الدراسـة غـري نشـطة وأنـه ،يف حـني تظـل األهـداف األصـلية جملموعـة
الدراسات ذات أهمية ،فإن الفجوة الناشئة عن إلغاء اجملموعة ميكن معاجلتها من خالل آليات بديلة.
يلغي مبوجبه جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمـة األغذيـة والزراعـة واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا ومـؤمتر
اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا.
(اعتمد يف  4ديسمرب/كانون األول )2015

D1

CL 153/REP

املرفق دال
القرار 153/2

التعديالت يف دستور اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية
إن اجمللس،
إذ يذكّر مبوافقة املؤمتر على دستور هيئة مكافحة مرض احلمى القالعية مبوجب املادة  14من دسـتور املنظمـة
خالل دورته السابعة يف عام  ،1953وأن هذا الدستور دخل حيز التنفيذ يف  12يونيو/حزيران 1954؛
وإذ يذكّر كذلك بالتعديالت على الدستور اليت وافقت عليها اهليئة يف دوراتها التاسـعة ،والعشـرين ،والثانيـة
والعشرين ،والثامنة والعشرين ،والثانية والثالثني ،وأقرهـا اجمللـس بعـد ذلـك يف دوراتـه التاسـعة والـثالثني ،والثانيـة
والسبعني ،والسادسة والتسعني ،والثالثة عشرة بعد املائة ،على التوالي؛
وإذ يذكّر أيضا بأن اهليئة قد وافقت علـى إدخـال تعـديالت إضـافية علـى الدسـتور خـالل دورتهـا احلاديـة
واألربعني ،اليت عقدت يف روما ،إيطاليا ،ما بني  23و 24أبريل/نيسان 2015؛
وقد نظر يف تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ،وإذ يلحظ أن اللجنة قد وجـدت
بأن التعديالت ال تنطوي على التزامات جديدة بالنسبة ألعضاء اهليئة ،وأنها وفقاً لذلك ستدخل حيز التنفيذ فور تلقـي
موافقة اجمللس عليها؛
يوافق على تعديالت دستور اهليئة األوروبية ملكافحة مرض احلمى القالعية ،وفقا للمـادة  ،)5(14علـى حنـو
ما هو وارد أدناه.
(اعتمد يف  4ديسمرب/كانون األول )2015
الديباجة []1
إن احلكومات املتعاقدة ،وهي تدرك احلاجة املاسة لتاليف تكرار اخلسائر الفادحة للزراعة األوروبية النامجـة عـن تفشـي
متكرر للحمى القالعية ،تنشئ مبقتضى هذه االتفاقية يف نطاق منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،هيئة تسمى اهليئة
األوروبية ملكافحة احلمى القالعية ،تستهدف تشجيع األعمال الوطنية والدولية املتعلقة بتـدابري الوقايـة واملكافحـة ضـد
مرض احلمى القالعية يف أوروبا.

[ 1يشار إىل ما يقرتح حذفه حبروف مشطوبة ،ويرد النص اجلديد باخلط املائل حتته خط]
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املادة األوىل
العضوية
 - 1تكون العضوية يف اهليئة األوروبية ملكافحة احلمـى القالعيـة (فيمـا يلـي "اهليئـة") مفتوحـة للـدول األوروبيـة
األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وللدول املشاركة كأعضاء يف املؤمتر اإلقليمـي ألوروبـا ملنظمـة األغذيـة
والزراعة لألمم املتحدة واليت خيدمها املكتب اإلقليمي يف أوروبا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وللدول األوروبيـة
األعضاء يف املكتب الدولي لألوبئة احليوانية اليت هي أعضـاء يف األمـم املتحـدة ،كمـا هـو مقبـول يف هـذا الدسـتور وفقـا
ألحكام املادة  .15وجيوز للهيئة أن تقبل يف عضويتها ،بأغلبية ثلثـي األعضـاء ،الـدول األوروبيـة األخـرى األعضـاء يف
األمم املتحدة ،أو يف أي من وكاالتها املتخصصة ،أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،اليت تقدم طلب ًا للعضـوية مصـحوب ًا
بصك رمسي تعلن فيه قبوهلا لاللتزامات الناشئة عن هذا الدستور بصيغته السارية وقت االنضمام.
 - 2ويكون ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فيما يلي "املنظمة) ،وللمنظمة العاملية لصحة احليوان ،ولالحتاد
األوروبي ،وملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،حق التمثيل يف مجيع دورات اهليئة وجلانها ،بدون أن يكون
ملمثليها حق التصويت.
املادة الثانية
التزامات األعضاء فيما صخ السياسات القطرية والتعاون الدولي ملكافحة مرض احلمى القالعية
 - 1تتعهد الدول األعضاء مبكافحة احلمى القالعية بهدف القضاء عليها مـن خـالل وضـع تـدابري صـحية وحجـر
صحي مناسبة ،ومن خالل أسلوب أو أكثر من األساليب التالية:
()1
()2
()3
()4

سياسة ذبح؛
الذبح جنباً إىل جنب مع التطعيم؛
احلفاظ على قطعان املاشية اليت تتمتع مبناعة عن طريق التطعيم؛ ميكن تطعيم املواشي املعرضة األخرى؛
التطعيم يف املناطق احمليطة مبنطقة تفشي املرض.

تنفذ األساليب املعتمدة بصرامة .وبالنسبة للدول األعضاء اليت ال تعرتف املنظمة العاملية لصحة احليـوان بأنهـا
يف وضع خلو من مرض احلمى القالعية ،ينبغي أن يكون هناك خطة وطنية ملكافحة املرض تدرجييا ،إال إذا كان الوضع
قد مت تعليقه مؤقتا.
 - 2ينبغي أن يكون عند األعضاء خطط طوارئ لإلدارة الفورية حلاالت احلمى القالعية ،وضمان توفر املوارد املاليـة
والبشرية والتقنية الكافية للتطبيق الفوري لطرق املكافحة املشار إليها يف املادة .)1(2
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 - 23تتعهد الدول األعضاء اليت تعتمد السياسة  2أو  4بأن يكون لديها خمـزون مـن اللقـاح أو اجلسـيمات املضـادة
إلنتاج اللقاح ،كافية لضمان احلماية املالئمة ضد املـرض يف حـال مل يكـن باإلمكـان مكافحـة املـرض عـن طريـق اختـاذ
التدابري الصحية بشكل حصري .وتقوم كل دولة عضـو بالتعـاون مـع األعضـاء اآلخـرين ومسـاعدتهم يف مجيـع التـدابري
املتضافرة ملكافحة مرض احلمى القالعية ،وعلى وجه اخلصوص يف خمزون اللقـاح أو اجلسـيمات املضـادة إلنتـاج اللقـاح
عند الضرورة .وحتدد كميات اجلسيمات املضادة واللقاح اليت ينبغي ختزينها لالستخدام على الصعيدين الوطين والدولي
من قبل األعضاء يف ضوء ما توصلت إليه اهليئة ومشورة املنظمة العاملية لصحة احليوان.
 - 34تتخذ الدول األعضاء مثل هذه الرتتيبات لتحديد نوع الفريوس من حاالت تفشي احلمى القالعيـة وفقـا ملـا قـد
تطلبه اهليئة ،وتقوم على الفور بإخطار اهليئة واملنظمة العاملية لصحة احليوان بنتائج عملية حتديد النوع.
 - 45تتخذ الدول األعضاء الرتتيبات الالزمة إلرسال املستخلصات اجلديدة إىل املخترب املرجعي العـاملي احملـدد مـن
قبل منظمة األغذية والزراعة ملزيد من التوصيف.
 - 56تتعهد الدول األعضاء بتزويد اهليئة بأية معلومات قد حتتاج إليهـا للقيـام مبهامهـا .وعلـى وجـه اخلصـوص،
ينبغي على الدول األعضاء إبالغ اهليئة واملنظمة العاملية لصحة احليوان على الفور بشأن أي حالة تفشـي ملـرض احلمـى
القالعية ومداه ،وتقديم تقارير تفصيلية أخرى وفقا ملا قد تطلبه اهليئة.
املادة الثالثة
املقرّ
-1

يكون مق ّر اهليئة وأمانتها يف روما يف املق ّر الرئيسي للمنظمة.

 - 2تعقد دورات اهليئة يف مقرّها ،ما مل يتم عقدها يف مكان آخر إعماال لقرار اختذته اهليئـة يف دورة سـابقة ،أو يف
ظروف استثنائية وفقا لقرار اللجنة التنفيذية.
املادة الرابعة
الوظائف العامة
 - 1عقد الرتتيبات ،عن طريق املدير العام للمنظمة ،مع املنظمـة العامليـة لصـحة احليـوان ضـمن إطـار االتفاقيـات
القائمة بني املنظمة واملنظمة العاملية لصحة احليوان لضمان ما يلي:
1-1
2-1
3-1

حصول مجيع األعضاء على املشورة التقنية بشأن أية مشكلة تتعلق مبكافحة مرض احلمى القالعية؛
مجع معلومات شاملة عن حاالت تفشي املرض وحتديد الفريوسـات ،ونشـر هـذه املعلومـات يف أسـرع
وقت ممكن؛
إجراء البحوث اخلاصة املطلوبة بشأن مرض احلمى القالعية.
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مجع املعلومات بشأن الربامج الوطنية ملكافحة مرض احلمى القالعية وإجراء البحوث عنه.

 - 3حتديد طبيعة وحجم املساعدة الالزمة للدول األعضاء يف تنفيذ براجمهـا الوطنيـة ،وذلـك بالتشـاور مـع الـدول
األعضاء املعنية؛
 - 4حتفيز العمل املشرتك والتخطيط له حيثما اقتضى األمر لتنفيذ برامج الوقاية واملكافحة ،واختـاذ التـدابري الـيت
تكفل توافر املوارد الكافية ،حتقيقاً هلذه الغاية ،على سبيل املثال ،إلنتاج وختزين اللقـاح ،مـن خـالل االتفاقـات بـني
األعضاء ،ولتعزيز مكافحة مرض احلمى القالعية على املستوى العاملي.
-5

اختاذ الرتتيبات الالزمة إلجياد املرافق املناسبة لتحديد أنواع الفريوس وتوصيفه.

-6

ضمان توافر خمترب دولي (خمترب مرجعي عاملي) مع مرافق للتوصيف السريع للفريوس عن طريق الوسائل املناسبة.

 - 7احلفاظ على املعلومـات بشـأن خمزونـات اجلسـيمات املضـادة واللقـاح املوجـودة عـن الـدول األعضـاء والـدول
األخرى ،وإبقاء الوضع قيد االستعراض باستمرار.
 - 8تقديم املشورة إىل املنظمات األخرى بشأن ختصيص أية أموال متاحة للمساعدة على الوقاية مـن مـرض احلمـى
القالعية ومكافحته يف أوروبا.
 - 9عقد الرتتيبات ،عن طريق املدير العام للمنظمة ،مع املنظمـات األخـرى ،أو اجملموعـات اإلقليميـة ،أو الـدول
غري األعضاء يف اهليئة ،للمشاركة يف عمل اهليئة أو جلانها ،وللحصول على املسـاعدة املتبادلـة بشـأن مشـاكل مكافحـة
احلمى القالعية .وقد تشمل هذه الرتتيبات إنشاء اللجان املشرتكة أو املشاركة فيها.
 - 10النظر يف تقرير اللجنة التنفيذية بشأن أنشطة اهليئة ،واحلسابات للفرتة املاليـة السـابقة ،وامليزانيـة والربنـامج
للفرتة املالية التالية ،واملوافقة عليه ،لتقدميه إىل اللجنة املالية للمنظمة.
املادة اخلامسة
الوظائف اخلاصة
فيما يلي الوظائف اخلاصة للهيئة:
 - 1ا ملساعدة يف الوقاية من تفشي املرض ومكافحته يف حاالت الطوارئ ،بأي شكل من األشكال تراه اهليئة والعضو
أو األعضاء املعنية مناسباً .ولتحقيق هذا الغرض ،ووفقا ألحاكم املادة  ،)5(11قد تستخدم اهليئـة أو جلنتهـا التنفيذيـة
أية أرصدة غري ملتزم بها من امليزانية اإلدارية املشار إليهـا يف املـادة  ،)7(13فضـال عـن أيـة مسـاهمات إضـافية ميكـن
توفريها إلجراءات الطوارئ مبوجب املادة .)4(13
-2

اختاذ اإلجراءات املناسبة يف اجملاالت التالية:
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1-2

ختزين اجلسيمات املضادة و/أو اللقاحات من قبل اهليئة أو نيابة عن اهليئة لتوزيعها إىل أي عضو يف
حالة الضرورة.

2-2

تعزيز إنشاء "الكردونات الصحية" من قبل عضو أو أعضاء عند الضـرورة ،ملنـع انتشـار املـرض ،وفقـا
لتوصيات املنظمة العاملية لصحة احليوان ،وعند االقتضاء ،االحتاد األوروبي.

3-2

تدريب املوظفني من الدول األعضاء على النحو املطلوب إلدارة االستجابة حلالة طوارئ ،وإنشـاء كـادر
من املوظفني املدربني الذين ميكنهم أن يساعدوا األعضاء اآلخرين يف حالة الضرورة.

4-2

صيانة وتعزيز معايري االحتواء املناسبة ،وتدريب األعضاء على التعامل مـع املـواد الـيت حتتـوي علـى
فريوس احلمى القالعية.

 - 3تنفيذ املزيد من هذه املشاريع اخلاصة حبسب ما قد تقرتح الدول األعضاء أو اللجنة التنفيذية ومبوافقة اهليئة،
لتحقيق أغراض اهليئة على النحو املبني يف هذا الدستور.
 - 4ميكن استخدام األموال من فائض امليزانية اإلدارية لألغراض املبينـة يف الفقـرتني  2و 3مـن هـذه املـادة عنـدما
توافق اهليئة على ذلك اإلجراء بأغلبية ثلثي األصوات املدىل بها ،بشرط أن تزيد هذه األغلبية عن نصف الدول األعضـاء
يف اهليئة.
املادة السادسة
الدورات
 - 1ميثل كل عضو يف دورات اهليئة مبندوب واحد ميكن أن يرافقه مندوب منـاوب وخـرباء ومستشـارون .وجيـوز
للمناوبني ،واخلرباء واملستشارين أن يشاركوا يف مداوالت اهليئة دون أن يكون هلـم حـق التصـويت ،فيمـا عـدا املنـاوب
املفوض بالشكل الواجب ليحل حمل املندوب.
 - 2ويكون لكل عضو يف اهليئة صوت واحد .وتُتخذ قرارات اهليئة بأغلبية األصوات املدىل بهـا ،إال إذا نـصّ هـذا
الدستور على غري ذلك .ويتألف النصاب من أغلبية جمموع الدول األعضاء يف اهليئة.
 - 3تنتخب اهليئة ،يف نهاية كل دورة عادية ،رئيسا ونائبني للرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية من بني املنـدوبني.
وتقوم اللجنة أيضا بتعيني أعضاء اللجان اخلاصة أو الدائمة.
 - 4يدعو املدير العام للمنظمة ،بالتشاور مع رئيس اهليئة ،إىل عقد الدورة العادية للهيئة مرّة واحدة على األقل كل
عامني .وجيوز عقد دورات استثنائية للهيئة من قِبل املدير العام للمنظمـة وبالتشـاور مـع رئـيس اهليئـة ،أو بطلـب مـن
اهليئة خالل الدورات العادية ،أو بطلب من ثلث الدول األعضاء يف اهليئة على األقل خـالل الفـرتات الفاصـلة مـا بـني
الدورات العادية.

D6

CL 153/REP

املادة السابعة
اللجان
 - 1جيوز للهيئة أن تنشئ جلانا مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة املسائل ذات الصلة بأغراض اهليئة ورفع تقارير
عنها ،رهنا بتوافر األموال الضرورية يف امليزانية املعتمدة للهيئة.
 - 2يدعو املدير العام للمنظمة ،بالتشاور مع رئـيس اهليئـة ورئـيس اللجنـة اخلاصـة أو الدائمـة املعنيـة ،إىل عقـد
اجتماعات هذه اللجان ،يف األوقات واألماكن اليت تتوافق مع األهداف اليت أنشئت من أجلها.
 - 3تكون العضوية يف هذه اللجان مفتوحة جلميع أعضاء اهليئة أو تتكون من أعضـاء خمتـارين مـن اهليئـة أو مـن
أفراد معينني بصفتهم الشخصية بسبب كفاءتهم يف املسـائل التقنيـة ،وفقـا ملـا حتـدده اهليئـة .وبنـاء علـى اقـرتاح مـن
الرئيس ،جيوز دعوة املراقبني إىل املشاركة يف اجتماعات اللجان اخلاصة والدائمة.
-4

يعني أعضاء اللجان خالل الدورة العادية للهيئة ،وتنتخب كل جلنة رئيسا هلا.
املادة الثامنة

اللوائح
مع مراعاة أحكام هذا الدستور ،جيوز للهيئة اعتماد وتعديل الئحتها الداخلية والئحتها املالية ،بأغلبية ثلثي أعضائها،
مبا يتفق مع الالئحة العامة واللوائح املالية للمنظمة .وتدخل الالئحة الداخلية للهيئة ،وأي تعديل عليها ،حيز التنفيـذ
بعد موافقة املدير العام للمنظمة ،وختضع الالئحة املالية والتعديالت اليت تدخل عليها ملوافقة جملس املنظمة.
املادة التاسعة
املراقبون
 - 1جيوز دعوة أي دولة ع ضو يف املنظمة ليسـت عضـوا يف اهليئـة ،أو بنـاء علـى طلبهـا ،إىل أن متثـل يف دورات
اهليئة مبراقب .وجيوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك يف مداوالت اهليئة دون أن يكون له حق التصويت
 - 2جيوز دعوة الدول غري األعضاء يف اهليئة وغري األعضاء أو األعضاء املنتسبة يف املنظمـة ،إذا كانـت مـن أعضـاء
األمم املتحدة أو إحدى وكاالتها املتخصصة ،أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بناء على طلبها ،وبعد موافقة اهليئة ومع
مراعاة األحكام اليت يعتمدها مؤمتر املنظمة بشأن منح الدول مركز املراقب ،إىل حضور دورات اهليئة بصفة مراقب.
 - 3ختضع مشاركة املنظمات الدولية يف عمل اهليئـة ،وعالقـة اهليئـة بهـذه املنظمـات لألحكـام ذات الصـلة مـن
دستور املنظمة والئحتها العامة باإلضافة إىل القواعد اخلاصة بالعالقات مع املنظمات الدولية اليت أقرها مؤمتر املنظمـة أو
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جملسها .ويتوىل املدير العام للمنظمة كل هذه العالقات .وختضع العالقات بني املنظمة واملنظمة العاملية لصـحة احليـوان
ملثل هذه االتفاقات السارية بني املنظمة واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
املادة العاشرة
اللجنة التنفيذية
 - 1تشكل جلنة تنفيذية تتألف من رئيس ،ونائبني للرئيس وستة مخسة مندوبني ختتارهم اهليئة يف نهاية دورتها
العادية .وينبغي إيالء االهتمام الالزم لضمان أن عضوية اللجنة التنفيذية ممثال جغرافيـا بطريقـة عادلـة .ويكـون رئـيس
اهليئة رئيسا للجنة التنفيذية ،ونائيب رئيس اهليئة نائيب رئيس اللجنة التنفيذية.
 - 2يظل أعضـاء اللجنـة التنفي ذيـة يف مناصـبهم حتـى نهايـة الـدورة العاديـة التاليـة ،دون املسـاس حبـق إعـادة
انتخابهم.
 - 3يف حالة حدوث منصب شاغر يف اللجنة التنفيذية قبل انتهاء مدة التعيني ،جيوز للجنة أن تطلب من عضو من
اهليئة تعيني ممثل ليشغل املنصب الشاغر للفرتة املتبقية من مدة التعيني .إذا غاب أحـد املنـدوبني يف اللجنـة التنفيذيـة

بشكل دائم ألسباب ال ميكن جتنبها ،يُطلب من العضو املمثل من ذلك املندوب ترشيح مندوب جديد للفرتة املتبقيـة مـن
مدة التعيني.

-4

جتتمع اللجنة التنفيذية مرتني على األقل على فرتات معقولة بني أي دورتني عاديتني متتاليتني للهيئة.

-5

يعمل أمني اهليئة أمينا للجنة التنفيذية.
املادة احلادية عشرة

مهام اللجنة التنفيذية
تتوىل اللجنة التنفيذية:
-1

تقديم املقرتحات إىل اهليئة فيما يتعلق مبسائل السياسات وبرنامج األنشطة؛

-2

تنفيذ السياسات والربامج اليت وافقت عليها اهليئة؛

-3

تقديم مشروع برنامج العمل وامليزانية اإلدارية واحلسابات للفرتة املالية السابقة إىل اهليئة؛

 - 4إعداد التقرير عن نشاط اهليئة خالل فرتة السنتني املاضية العتماده من جانب اهليئة ثم إحالته إىل املدير
العام للمنظمة؛
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 - 5القيام باملهـام األخـرى الـيت قـد توكلـها اهليئـة اليهـا ،وال سـيما فيمـا يتعلـق بـإجراءات الطـوارئ مبوجـب
املادة .)1(5
املادة الثانية عشرة
الشؤون اإلدارية
 - 1يعني املدير العام موظفي أمانة اهليئة مبوافقة اهليئة أو مبوافقة اللجنة التنفيذية ،الـذين خيضـعون ،ألغـراض
إدارية ،ملساءلته .ويعينون وفق ًا لنفس شروط وأحكام تعيني موظفي املنظمة.
 - 2تسدد مصروفات اهليئة من ميزانيتها اإلدارية باستثناء املصروفات ذات الصـلة بـاملوظفني واملرافـق الـيت ميكـن
للمنظمة توفريها .وحتدد املصروفات اليت تتحملها املنظمة وتسدد يف حدود ميزانية الفرتة املالية اليت يعدها املـدير العـام
ويعتمدها مؤمتر املنظمة وفقا لالئحة العامة والالئحة املالية للمنظمة.
 - 3تتحمل احلكومات أو املنظمات املعنية مصروفات حضور دورات اهليئـة أو أجهزتهـا الفرعيـة أو جلانهـا الـيت
يتكبدها املندوبون واملناوبون واخلرباء واملستشارون ،كممثلني حلكوماتهم ،وتلك اليت يتكبـدها املراقبـون .أمـا مصـروفات
اخلرباء الذين تدعوهم اهليئة إىل أن حيضروا ،بصفتهم الشخصية ،اجتماعـات اهليئـة أو أجهزتهـا الفرعيـة أو جلانهـا
فتتحملها ميزانية اهليئة.
املادة الثالثة عشرة
التمويل
 - 1تتعهد كل دولة عضو يف اهليئة بأن تسهم حبصتها سنوياً يف امليزانية اإلدارية طبقا جلدول االشرتاكات ،الـذي
تقره اهليئة بأغلبية ثلثي أعضائها ،وفقا لالئحة املالية اخلاصة باهليئة.
 - 2حتدد اللجنة التنفيذية مساهمات الدول اليت تصبح أعضاء ما بني دورتني عاديتني للهيئة وفقـا لالئحـة املاليـة
للهيئة؛ وتنطبق ،هلذا الغرض ،املعايري اليت قد حتددها الالئحة املالية .وخيضـع حتديـد املسـاهمات مـن قبـل اللجنـة
التنفيذية ملوافقة اهليئة خالل دورتها العادية التالية.
 - 3تدفع االشرتاكات السنوية املنصوص عليها يف الفقرتني  1و 2أعاله قبـل نهايـة الشـهر األول مـن السـنة الـيت
تنطبق عليها.
 - 4جيوز قبول االشـرتاكات اإلضـافية مـن عضـو مـا أو أعضـاء ،أو مـن املنظمـات ،أو األفـراد للعمـل يف حـاالت
الطوارئ ،أو لغرض تنفيذ املشاريع اخلاصـة أو الـالت املكافحـة الـيت قـد تعتمـدها أو توصـي بهـا اهليئـة أو اللجنـة
التنفيذية مبوجب املادة .5
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-5

تسدد مجيع اشرتاكات األعضاء بالعمالت اليت حتددها اهليئة باالتفاق مع كل دولة عضو.

-6

تُدرج مجيع االشرتاكات املتلقاة يف حساب أمانة يديره املدير العام للمنظمة وفقاً لالئحة املالية للمنظمة.

 - 7حيتفظ ،يف نهاية كل فرتة مالية ،بأي رصيد غري ملتزم به من امليزانية اإلدارية يف حساب األمانة ويتم إتاحته
مليزانية السنوات التالية.
املادة الرابعة عشرة
التعديالت
-1

جيوز تعديل هذا الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة.

 - 2جيوز ألي دولة عضو يف اهليئة اقرتاح تعديل هذا الدستور ،على أن ترسل املقرتحات إىل كل من رئيس اهليئة
واملدير العام .وعلى املدير العام أن يبلغ فورًا مجيع الدول األعضاء يف اهليئة جبميع التعديالت املقرتحة.
 - 3ال يدرج أي اقرتاح بتعديل الدستور يف جدول أعمال أي دورة ما مل يرسل إخطارا بـه إىل املـدير العـام للمنظمـة
قبل افتتاح الدورة مبائة وعشرين يوما على األقل.
-4

تصبح التعديالت فعالة فقط مبوافقة جملس املنظمة.

-5
اجمللس.

تصبح التعديالت اليت ال تنطوي على التزامات جديدة للدول األعضاء يف اهليئة سارية اعتبارا من تاريخ موافقة

 - 6يصبح أي تعديل ترى اهليئة أنه ينطوي على التزامات جديدة للدول األعضـاء يف اهليئـة ،ملزمـا بعـد موافقـة
اجمللس ،ألعضاء اهليئة الذين قبلوا التعديل ،اعتبارا من تاريخ موافقة ثلثي أعضاء اهليئة عليـه .وبالنسـبة لكـل عضـو
تبقى بعد ذلك من الدول األعضاء يف اهليئة ،يسري التعديل اعتبارا من تاريخ تلقـي املـدير العـام للمنظمـة لصـك القبـول
بالتعديالت من قبل ذلك العضو.
 - 7تودع صكوك قبول التعديالت اليت تنطوي على التزامات إضافية مع املـدير العـام ،الـذي يقـوم بـإبالغ مجيـع
الدول األعضاء يف اهليئة باستالمه ملثل هذه الصكوك.
 - 8وتظل احلقوق وااللتزامات اخلاصة بأي من الدول األعضاء يف اهليئة الذين مل يقبلـوا التعـديالت الـيت تنطـوي
على التزامات جديدة خاضعة ألحكام هذا الدستور اليت كانت سارية قبل التعديل ،ملدة ال تزيد عن السنتني ابتـداء مـن
تاريخ بدء نفاذ التعديل .وعند انتهاء الفرتة املذكورة أعاله ،يصبح أي عضو من أعضاء اهليئة مل يقبل هذا التعديل ملزما
بالدستور بصيغته املعدلة.
-9

يقوم املدير العام بإبالغ مجيع الدول األعضاء يف اهليئة ببدء نفاذ أي تعديل.
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املادة اخلامسة عشرة
قبول الدستور
 - 1يتم قبول هذا الدستور بإيداع صك قبوهلا لدى املدير العام للمنظمة ،ويصبح هذا القبول نافـذاً ،بالنسـبة للـدول
األعضاء يف املنظمة أو املنظمة العاملية لصحة احليوان ،عند تلقي املدير العام ملثل هـذا الصـك وقيامـه علـى الفـور بـإبالغ
مجيع الدول األعضاء يف اهليئة بذلك.
 - 2تصبح عضوية الدول املؤهلة للحصول على العضوية مبوجب املادة  ،1ولكنهـا ليسـت أعضـاء يف املنظمـة وال يف
املنظمة العاملية لصحة احليوان ،سارية من تاريخ موافقة اهليئة على طلب العضوية طبقاً ألحكام املـادة  .1ويبلـغ املـدير
العام للمنظمة مجيع أعضاء اهليئة جبميع حاالت القبول اليت متت املوافقة عليها.
 - 3جيوز قبول هذا الدستور مع إبداء التحفظات .وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع أعضاء اهليئة علـى الفـور
بأية حتفظات على أي طلب للعضوية أو أي صك قبول للدستور .وال يؤخذ بهذه التحفظـات إال مبوافقـة أعضـاء اهليئـة
عليها باإلمجاع .وكل عضو من أعضاء اهليئة ال يرد خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلبالغ من قبل املدير العام يعترب قـاب ًال
هلذه التحفظات .وإذا مل تقبل التحفظات اليت أبدتها إحدى الدول باإلمجاع من قِبـل أعضـاء اهليئـة ،فإنهـا ال تصـبح
طرفا يف هذا الدستور.
املادة السادسة عشرة
االنسحاب
 - 1جيوز ألي عضو االنسحاب من اهليئة يف أي وقت بعد مرور عام على تاريخ قبوله عضوا بها أو تاريخ بدء نفاذ
الدستور أيهما أبعد ،ويكون االنسحاب بإخطار كتابي يرسل إىل املـدير العـام للمنظمـة ،الـذي يقـوم علـى الفـور بـإبالغ
مجيع أعضاء اهليئة بهذا االنسحاب .ويصبح االنسحاب نافذا بعد عام واحد من تاريخ تلقي إخطار االنسحاب.
-2
اهليئة.

يعترب عدم دفع االشرتاكات لسنتني متتاليتني على أنه يعين ضمناً انسـحاب العضـو املتخلـف عـن الـدفع مـن

 - 3يعترب أي عضو من اهليئة ينسحب من املنظمة أو من املنظمـة العامليـة لصـحة احليـوان ،عنـدما ال تعـود هـذه
الدولة عضوا يف أي من هاتني الوكالتني نتيجة هلذا االنسحاب ،على أنه انسحب يف نفس الوقت من اهليئة.
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املادة السابعة عشرة
تسوية املنازعات
 - 1يف حالة حدوث نزاع بشأن تفسري هذا الدستور أو تطبيقه ،جيوز للدولـة العضـو أو الـدول األعضـاء املعنيـة أن
تطلب من املدير العام للمنظمة ،تعيني جلنة لبحث املسألة حمل النزاع.
 - 2يقوم املدير العام ،بعد التشاور مع الدول األعضاء املعنية ،بتعيني جلنة من اخلرباء تضم ممثلني عن تلك الـدول
األ عضاء .وتنظر اللجنة يف املسألة حمل النزاع آخذة يف اعتبارها مجيع الوثائق وغريها من القرائن األخـرى الـيت تقـدمها
الدول األعضاء املعنية .وتقوم اللجنة بتقديم تقرير إىل املدير العام للمنظمـة الـذي حييلـه إىل الـدول األعضـاء املعنيـة وإىل
الدول األعضاء األخرى يف اهليئة.
 - 3توافق الدول األعضاء يف اهليئة على أن توصيات هذه اللجنـة ،وان مل تكـن ملزمـة بطبيعتهـا ،سـتكون أساسـا
إلعادة النظر من جانب الدول األعضاء املعنية يف املسألة اليت ثار النزاع بشأنها.
-4

تشرتك الدول األعضاء املعنية يف حتمل نفقات اخلرباء بالتساوي.
املادة الثامنة عشرة

انقضاء الدستور
 - 1جيوز إنهاء العمل بهذا الدستور بقرار تتخذه اهليئة بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء .وينقضي الدسـتور تلقائيـا إذا
اخنفضت العضوية إىل أقل من ستة دول نتيجة لالنسحابات.
 - 2يقوم املدير العام للمنظمة عند انقضاء الدستور بتصفية مجيع ممتلكات اهليئة ،وبعد تسـوية مجيـع االلتزامـات
يوزع الرصيد بني األعضاء بنسب جدول االشرتاكات املعمـول بـه يف ذلـك الوقـت .وال تسـتحق الـدول الـيت تـأخرت يف
تسديد اشرتاكاتها لسنتني متتاليتني ،وبالتالي تعترب أنها قد انسـحبت وفقـا للمـادة  ،)2(16أي نصـيب مـن ممتلكـات
اهليئة.
املادة التاسعة عشرة
بدء نفاذ الدستور
 - 1يبدأ نفاذ هذا الدستور فور استالم املدير العام لصـكوك القبـول مـن سـت دول أعضـاء يف املنظمـة أو يف املنظمـة
العاملية لصحة احليوان ،على أن ميثل جمموع اشرتاكاتها ما ال يقل عـن  30يف املائـة مـن امليزانيـة اإلداريـة املنصـوص
عليها يف املادة .)1(13
-2

يقوم املدير العام للمنظمة بإبالغ تاريخ بدء نفاذ الدستور إىل مجيع الدول اليت أودعت وثائق قبوهلا للدستور.
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 - 3متت صياغة نص هذا الدستور باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ،ولكل لغة منها نفس احلجية ،ووافـق
عليه مؤمتر املنظمة يف احلادي عشر من ديسمرب/كانون األول .1953
 - 4يصادق رئيس مؤمتر املنظمة واملدير العام للمنظمة على نسختني من هـذا الدسـتور ،وتـودع نسـخة منهمـا لـدى
األمني العام لألمم املتحدة ،وتودع األخرى يف حمفوظات املنظمة .ويقوم املدير العام للمنظمة باملصادقة على نسخ إضـافية
من هذا النص وتزود بها مجيع الدول األعضاء يف اهليئة مع بيان تاريخ دخول الدستور حيز النفاذ.
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املرفق هاء
القرار 153/2

النظام األساسي للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا
-1

1

العضوية

تتألف اللجنة من الدول األفريقية األعضاء واألعضاء املنتسبة للمنظمة اليت خيتارهـا املـدير العـام علـى أسـاس اهتمامهـا
النشط بتنمية املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا ،ومبساهمتها احملتملة يف األداء الفعال للوظـائف املناطـة
باللجنة.
االختصاصات
-2
إن اختصاصات اللجنة تقضي مبا يلي:
(أ) تعزيز وتنسيق ومساعدة االستقصاءات بشأن علم البحريات واملياه العذبة وبرامج البحوث والتطوير
للمصايد الوطنية واإلقليمية اليت تؤدي إىل ترشيد استخدام املوارد من مصايد األمساك الداخلية.
(ب) مساعدة احلكومات األعضاء على وضع أساس علمي للتدابري التنظيمية وغريها من التدابري املؤدية اىل
صيانة املوارد السمكية الداخلية وإدارتها ،وصياغة هذه التدابري من خالل األجهزة الفرعية حسب
مقتضى احلال ،وتقديم توصيات مالئمة بشأن تطبيق وتنفيذ هذه التدابري
(ج) تعزيز وتنسيق اجلهود على الصعيدين الوطين واإلقليمي ملنع تضرر البيئة املائية ،مبا يف ذلك منع
التلوث املائي ومكافحته.
(د) املساعدة يف تطوير استزراع األمساك وحتسني املخزون ،مبا يف ذلك مكافحة أمراض األمساك واسترياد
األنواع الغريبة
(هـ) التشجيع واملساعدة على استخدام وسائل ومعدات وتقنيات صيد السمك األكثر فعالية
(و) تشجيع ودعم األنشطة املعنية بتجهيز األمساك واملنتجات السمكية وحفظها وتسويقها.
(ز) التشجيع على التعليم والتدريب من خالل إنشاء أو حتسني املؤسسات الوطنية واإلقليمية ،وعرب
تشجيع وتنظيم الندوات واحللقات الدراسية ،واجلوالت الدراسية ،ومراكز التدريب
(ح) املساعدة يف مجع البيانات اإلحصائية والبيولوجية والبيئية وغري ذلك من املعلومات عن مصايد
األمساك الداخلية وتبادهلا ونشرها وحتليلها أو دراستها؛
(ط) مساعدة حكومات الدول األعضاء يف صياغة الربامج الوطنية واإلقليمية الواجب تنفيذها من خالل
مصادر املعونة الدولية من أجل حتقيق األهداف املشار إليها يف الفقرات السابقة

 1يف نص مشروع التعديالت الذي يرد يف هذه الوثيقة ،يشار إىل املقرتحات املتعلقة باملواد احملذوفة بكتابة النص يتوسطه خط ،فيما يشار إىل
اإلضافات املقرتحة بتسطري النص املائل.
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(أ) التنسيق وأداء دور املنتدى للمناقشات اإلقليمية والتخطيط وتبادل اخلربات ،من أجل تشجيع التطبيق
الواسع النطاق ألفضل املمارسات ما يؤدي إىل تنمية مستدامة لرتبية األحياء املائية واإلدارة املستدامة
ملصايد األمساك؛
(ب) تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة مجيع ًا مع إيالء اهتمام خاص إىل البنى اإلقليمية ودون اإلقليمية؛
(ج) تعزيز وتشجيع االتصال وتبادل املعلومات املعززين يف ما بني األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني بهم،
مبا يشمل التعاون الناشط مع الشبكات اإلقليمية احملددة؛
(د) تعزيز اإلدارة املستدامة وتطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد فضالً عن أفضل املمارسات ذات
الصلة؛
(هـ) تشجيع الوصول املتكافئ إىل املوارد الربية واملائية إىل جانب دعم االستخدام الرشيد واملستدام؛
(و) مساعدة األعضاء يف وضع وتنفيذ برامج لرتبية األحياء املائية تتسق مع االسرتاتيجيات الوطنية لألمن
الغذائي وخفض الفقر ودعم األعضاء على اعتماد نهج النظام اإليكولوجي يف تنمية تربية األحياء املائية
ودعم تنامي دور القطاع اخلاص واملؤسسات غري احلكومية األخرى يف املبادرات الوطنية واإلقليمية
لتنمية تربية األحياء املائية؛
(ز) مساعدة األعضاء على وضع وتنفيذ برامج ملصايد األمساك الداخلية تتسق مع االسرتاتيجيات الوطنية
لألمن الغذائي وخفض الفقر فضالً عن مساعدة األعضاء يف اعتماد نهج النظام األيكولوجي لتنمية مصايد
األمساك الداخلية؛
(ح) تعزيز مجع إحصاءات موثوق بها يف إدارة موارد اإلقليم وإدارتها وحتليلها واستخدامها؛
(ط) تشجيع اعتماد السياسات واالسرتاتيجيات وخطط إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املناسبة
على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛
(ي) العمل كجهة تنسيق من أجل تنسيق ومواءمة وتيسري التعليم والبحوث بشأن املصايد الداخلية وتربية
األحياء املائية اليت تتم يف اإلقليم؛
(ك) تأييد الربامج االستباقية للرصد والتقييم وتقديم اإلرشادات بشأن تنفيذ تلك الربامج على املستويات
الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛
(ل) تعزيز التمثيل واملشاركة الفعالني جملتمعات الصيادين وغريهم من أصحاب املصلحة يف إدارة مصايد
األمساك؛
(م) مساعدة الدول األعضاء يف صياغة الربامج اإلقليمية والوطنية يف جمال تربية األحياء املائية ومصايد
األمساك ،واملساعدة يف تعبئة املوارد وكذلك تشجيع األعضاء على تعبئة واستخدام مواردها الوطنية
بغية زيادة اإلحساس مبسؤوليتها عن اللجنة؛
(ن) تشجيع ورعاية احلفظ البيئي وحفظ التنوع البيولوجي مبا يف ذلك اعتماد التكنولوجيات املناسبة
وتقديم املشورة بشأن حركة الكائنات املائية عرب احلدود ،مبا يف ذلك استخدام األنواع احملسنة وإقامة
مناطق للحفظ حبسب املقتضى ،والرصد الدقيق ويف الوقت املناسب فضالً عن املشاركة الفعالة يف الاية
املوارد املعرضة للخطر؛
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(س) تعزيز االسرتاتيجيات واإلجراءات الرامية إىل التخفيف من آثار تغري املناخ على املوارد املائية؛
(ع) النهوض مبراقبة اجلودة والاية املستهلك عرب دعم األعضاء وصياغة معايري للجودة وتنفيذها.
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األجهزة الفرعية
(أ) جيوز للجنة أن تنشئ اللجنة التنفيذية جلنة توجيهية وأجهزة فرعية أخرى حسب االقتضاء ألداء
مهامها على حنو فعال.
(ب) خيضع إنشاء أي جهاز فرعي إىل قرار املدير العام بأن األموال الضرورية متوافرة يف الباب ذي الصلة
من ميزانية املنظمة .قبل اختاذ أي قرار ينطوي على مصروفات فيما يتعلق بإنشاء أجهزة فرعية،
جيب أن يعرض على اهليئة تقرير صادر عن املدير العام عن التبعات اإلدارية واملالية املرتتبة على
ذلك.
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التقارير

تعمم نسخ عن تقارير اللجنة على أعضاء اللجنة وعلى الـدول األعضـاء األخـرى واألعضـاء املنتسـبني يف املنظمـة واملنظمـات
الدولية بغرض العلم ،فور توافر هذه التقارير .تبلغ أنشطة اللجنة إىل جلنة مصايد األمساك حبسب املقتضى .ترفع اهليئـة،

على فرتات مناسبة ،تقارير للمدير العام عن أنشطتها وتوصياتها كي يتسنى للمدير العام أخذها بعـني االعتبـار عنـد إعـداد
مشروع برنامج العمل وامليزانية للمنظمة وغري ذلك من املقرتحات املقدمة إىل املؤمتر ،اجمللـس أو اللجـان التابعـة للمجلـس.
األجهزة الرئاسية .يقوم املدير العام باطالع املؤمتر ،بواسطة اجمللس ،علـى أيـة توصـيات صـادرة عـن اهليئـة والـيت هلـا
انعكاسات على السياسات أو تؤثر يف برنامج املنظمة أو يف شؤونها املالية .وتوزع نسخ من كل تقرير صادر عن اللجنـة علـى
أعضاء اللجنة وعلى الدول األعضاء األخرى واألعضاء املنتسبني يف املنظمة واملنظمات الدولية بغرض العلـم ،فـور تـوافر هـذه
التقارير .على التوصيات الصادرة عن اللجنة واليت هلا انعكاسات علـى مسـتوى السياسـات والتنظيمـات أو علـى الـربامج

وامليزانية أن تبلغ إىل املؤمتر أو اجمللس ،حبسب مقتضى احلال ،من خالل جلنة مصايد األمساك.
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املصروفــات
(أ) حتدد املنظمة مصروفات أمانة اللجنة وتسددها ضمن حدود االعتمادات يف امليزانية املعتمدة للمنظمة.
(ب) بهدف تعزيز تنمية املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية جيوز للمنظمة أيضاً أن تنشئ حسابات أمانة
تنطوي على مساهمات طوعية من أعضاء اللجنة أو من مصادر خاصة أو عامة ،وميكن أن للجنة أن تقدم
املشورة بشأن استخدام تلك احلسابات اليت ستخضع إلدارة املدير العام مبوجب النظام املالي للمنظمة.
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املراقبون
(أ) جيوز ألية من الدول األعضاء أو الدول األعضاء املنتسبة للمنظمة اليت ليست أعضاء يف اللجنة ولكنها
تهتم بتنمية مصايد األمساك الداخلية ومبوارد تربية األحياء املائية يف أفريقيا ،بناء على طلبها حضور
اجتماعات اللجنة أو أجهزتها الفرعية بصفة مراقب يف حال اعترب املدير العام أن ذلك احلضور يصب
يف مصلحة التنفيذ الفعال ملهام اللجنة.
(ب) جيوز للدول غري األعضاء يف املنظمة واليت هي أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي من وكاالتها املتخصصة
أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بناء على طلبها ،ورهن األحكام اليت اعتمدها مؤمتر املنظمة فيما
يتعلق مبنح صفة املراقب للدول ،أن تدعى إىل حضور دورات اللجنة وأجهزتها الفرعية واجتماعاتها
املخصصة بصفة مراقب .ختضع صفة الدول املدعوة إىل حضور مثل هذه الدورات إىل األحكام ذات
الصلة اليت أقرها مؤمتر املنظمة.
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مشاركة املنظمات الدولية
ترعى مشاركة املنظمات الدولية يف عمل اللجنة وكذلك العالقات بني اللجنة وهذه املنظمات ،األحكام ذات
الصلة من دستور املنظمة والئحتها العامة ،وكذلك القواعد اخلاصة بالعالقات مع املنظمات الدولية اليت أقرها
كل من مؤمتر املنظمة وجملسها.
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الالئحة الداخلية
للهيئة أن تقر وأن تعدل الئحتها الداخلية اليت تكون متسقة مع دستور املنظمة والئحتها العامة ومع بيان
املبادئ اليت تنظم اهليئات واللجان اليت أقرها املؤمتر .وتصبح الالئحة الداخلية والتعديالت عليها سارية
املفعول عند املوافقة عليها من جانب املدير العام.
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املرفق واو
مشروع قرار املؤمتر

تعديل الفقرة  2من قرار املؤمتر  2009/9بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس
إنّ املؤمتر،
إذ يالحظ أنه طبقاً للفقرة  2من املادة  5من الدستور ،يعني املؤمتر رئيس ًا مستق ًال للمجلس وميارس مهامـه املالزمـة هلـذا
املنصب ،أو كما حتددها النصوص األساسية للمنظمة؛
وإذ يضع يف اعتباره املادة  23من الالئحة العامة للمنظمة؛
وإذ يذكّر بالقرار رقم  2009/9بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية يف ما يتعلق بالرئيس املستقل للمجلس ،الواردة يف اجلـزء
الثاني من النصوص األساسية واليت حتدد من بني مجلـة أمـور املـؤهالت الـيت يـتعني علـى الـدول األعضـاء وضـعها يف
احلسبان لدى ترشيح املرشحني ملنصب الرئيس املستقل للمجلس؛
وإذ يذكّر أيضاً بأنّ خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة ("خطة العمل الفورية") ،اليت اعتمـدها املـؤمتر مبوجـب القـرار
الصادر عنه رقم  2008/1يف دورته اخلامسة والثالثني ،تنص على أن جيري املؤمتر تقييماً للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة
العمل الفورية يف سنة  2015من خالل استعراض مستقل وبأنّ اجمللس وافـق ،يف دورتـه الثامنـة واألربعـني بعـد املائـة
(روما 6-2 ،ديسمرب/كانون األول  ،)2013على الرتتيبات اخلاصة باالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة من أجـل
تقييم حالة تنفيذ خطة العمل الفورية؛
وإذ يعترب أنّ اجمللس ،يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة (رومـا 27-23 ،مـارس/آذار  )2015واملـؤمتر يف دورتـه
التاسعة والثالثني (روما 13-6 ،يونيو/حزيران  ،)2015أقرا التقرير النهائي لالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمـة
يف املنظمة واقرتحا إجراءات استجابة للتوصيات الواردة فيه ،مبا يف ذلـك التوصـية  6بشـأن مـؤهالت الـرئيس املسـتقل
للمجلس؛
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يعدّل الفقرة الثانية من القرار رقم  2009/9كاآلتي :
1

" -2عند ترشيح الدول األعضاء للرئيس املستقل للمجلس ،ينبغي أن تراعي املـؤهالت الـيت ينبغـي توافرهـا يف
الرئيس ،مبا يف ذلك قدرته على أن يكون موضوعياً ،وإحساسه بالفوارق السياسية واالجتماعية والثقافية ،وكفاءته
الفنية ،باإلضافة إىل خربته مبجاالت عمل املنظمة ومعرفته بعمل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة"؛
-2

1

يؤكد أنه ،مع مراعاة ما تقدّم ،يبقى القرار رقم  2009/9ساري املفعول بكامل بنوده.

يشارإىل النص املضاف بوضع خط مائل حتته..
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املرفق زاي

برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات
نسخة منقحة تغطي الفرتة 2019-2016

أوالً-

اهلدف العام للمجلس

يعطي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناسب إىل املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها
وبراجمها وميزانيتها ،وأيضاً بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية .وعمالً بالنصوص األساسية وبقرار
املؤمتر رقم  ،2009/8يقوم اجمللس بدور حيوي إلعداد اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل
وامليزانية للمنظمة وميارس وظيفيت رصد ومراقبة تنفيذ قرارات احلوكمة باالستناد إىل النصوص األساسية للمنظمة.
ويضطلع اجمللس باألخصّ بدور رئيسي يف اختاذ القرارات وإسداء املشورة بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل
وامليزانية .وينتخب اجمللس أيضا أعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية كل سنتني
وستة أعضاء للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي سنويا ويوفر تقييمات واضحة عن حالة األغذية والزراعة يف
العامل واملسائل ذات الصلة اليت قد حيليها إليه اجمللس .وهو يعمل بفعاليّة وكفاءة وباالستناد إىل النتائج ،ويعقد دوراته
مبا يتماشى مع خطة العمل املتجددة املبيّنة يف القسم ثاني ًا " -زاي" أدناه ومع املذكرة عن أساليب عمل اجمللس.
ويوجه االنتباه إىل التوصية اليت أقرها املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني (يونيو/حزيران  )2015بشأن برنامج
العمل املتعدد السنوات:

ميكن إضافة قسم عن "املسائل املعلّقة واالسرتاتيجية اليت سيت ّم تعقبها مع الوقت" عندما تنشأ عن األجهزة
الرئاسية املعنية ،إال أنه ينبغي حتسني نسق برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس واللجان التابعة له من
خالل جعل القسم املتعلق بالنتائج أكثر تركيزا وحتديدا.
وقد يرغب األعضاء يف مراعاة هذه التوصية عندما يقرتحون إدخال حتسينات على برنامج عمل اجمللس
املتعدد السنوات.
ثانياً -النتائج
ألف -االسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية
النتيجة :تتواءم القرارات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها وبراجمها وميزانيتهـا ،باإلضـافة
إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل ،مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وتتبع توجيهات اجمللس بهذا الصدد كمـا تـرد
يف برنامج والعمل وامليزانية اخلاص بها.
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املؤشرات والغايات:
• تربز يف تقرير املؤمتر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل
وبرنامج العمل وامليزانية.
• عند استعراض املؤمتر مليزانية املنظمة واملوافقة عليها ،تكون لديه توصية صرحية من اجمللس تتعلق
باملواءمة بني االسرتاتيجيات واألولويات وبرامج العمل مع امليزانية املقرتحة للمنظمة.
• حتظى توجيهات اجمللس حول مسائل األغذية والزراعة يف العامل على موافقة املؤمتر.
• يوافق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت الذي أوصاه به اجمللس.
املخرجات :إصدار مقررات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املـؤمتر تعكـس أولويـات األعضـاء ملعاجلـة مسـائل األمـن
الغذائي والزراعة يف سياق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة كما ترد يف اخلطة املتوسطة األجـل وبرنـامج العمـل وامليزانيـة
ويف التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر.
األنشطة:
• استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة ال سيما استعراض وتقييم التوصيات
الصادرة عن جلنيت املالية والربنامج وعن اجتماعاتهما املشرتكة بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة
املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ،ورفع توصيات واضحة عنها إىل املؤمتر.
 oاستعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولويات الفنية واملسائل املتعلقة
بامليزانية.
 oاستعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليمية واملسائل
املتعلقة بامليزانية.
• تقييم املسائل الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل حسب املقتضى.
ي تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية.
• القرارات بشأن أ ّ
• رفع توصيات إىل املؤمتر بشأن القرارات اخلاصة بالربنامج وامليزانية ،مبا يشمل مضمون امليزانية
ومستواها.
• رفع توصية بشأن املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر.
• رفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر.
• وضع سلسلة من أولويات األعضاء باعتبارها خطة عمل تنظيمية.
أساليب العمل:
• عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان
الفنية ،بإشراف الرئيس املستق ّل للمجلس.
• عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة ،بإشراف الرئيس
املستق ّل للمجلس.
• إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.
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باء-

رصد تنفيذ القرارات املتصلة باحلوكمة

النتيجة :إسداء املشورة للمؤمتر من خالل قرارات عن احلوكمة تـدعم بصـورة مباشـرة األهـداف االسـرتاتيجية للمنظمـة
والعمل بانتظام على رصد تنفيذ تلك القرارات.
املؤشرات والغايات:
• قيام اجمللس مبتابعة تنفيذ قرارات اجمللس واملؤمتر بشأن احلوكمة يف املواعيد املقررة هلا ،وإبراز ذلك يف
تقرير املؤمتر.
• استعراض التوصيات بشأن التدابري الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب اجمللس
قبل إحالتها إىل املؤمتر.
املخرجات  :إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورفع توصـيات إىل املـؤمتر تعكـس تقيـيم اجمللـس لتنفيـذ القـرارات املتعلقـة
باحلوكمة.
األنشطة:
• استعراض القرارات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها.
• استعراض برامج العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم التقارير املرحلية بهذا الشأن.
• رفع توصيات واختاذ قرارات عن احلاجة إىل عقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة.
• استعراض وتقييم القضايا اخلاصة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضمن نطاق اختصاص منظمة
األغذية والزراعة.
• استعراض املستجدات يف منتديات أخرى تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة.
أساليب العمل:
• طريقة إرجاع املعلومات إىل املؤمتر من خالل تقارير عن تنفيذ القرارات املتعلقة باحلوكمة.
• عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج
واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية ،بإشراف الرئيس املستق ّل للمجلس.
• عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة ،بإشراف الرئيس
املستق ّل للمجلس.
• إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.
• تلقي مشورة األجهزة الدستورية بواسطة اللجان الفنية.
جيم -ممارسة وظائف اإلشراف
النتيجة :وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية وإدارية تعمل بشكل سـليم وخضـوعها للرصـد املنـتظم مـن
قبل اجمللس.

G4

CL 153/REP

املؤشرات والغايات:
• عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوني واملالي واإلداري.
• إجراء تقييم شفاف ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضالً عن اإلشراف الرقابي واألخالقي.
• إجراء االنتخابات املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلا.
• تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبق ًا للقواعد واملعايري املعمول بها حالياً.
• تطابق اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات
الرئيسية األخرى مع اجلدول املقرر لالجتماعات ،من أجل تطبيق نظام إعداد الربامج وامليزانية والرصد
املستند إىل النتائج.
املخرجات :إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر تكفل حسن سري األطر القانونية واألخالقية واملاليـة
واإلدارية للمنظمة.
األنشطة:
• استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأن أداء امليزانية والربنامج وعمليات
النقل بني أبواب امليزانية واألوضاع املالية للمنظمة ،مبا يف ذلك تعبئة املوارد واملساهمات الطوعية.
• استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية خبصوص املبادئ األخالقية ،واملراجعة الداخلية واخلارجية على
حد سواء.
• استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية بشأن السياسات والنظم ،يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية
على حد سواء ،بشأن املوارد البشرية والعمليات اإلدارية واخلاصة باألعمال والتعاقد والشراء وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
• استعراض وتقييم توصيات جلنيت الربنامج واملالية بشأن عمليات التقييم االسرتاتيجي وتقرير تنفيذ
الربامج.
• استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية.
• تقييم مستقلّ لوظيفة التقييم كل ست سنوات (االستعراض األول يف عام  - )2016تقرير لإلدارة واجمللس
مع توصيات جلنة الربنامج.
أساليب العمل:
• تلقي املشورة من جلنيت املالية والربنامج ومن اجتماعاتهما املشرتكة ،ومن جلنة الشؤون الدستورية
والقانونية.
• إجراء دراسة معمّقة إلحدى املسائل الرئيسية املتصلة باإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واليت خيتارها
اجمللس مرة كل سنتني.
• إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.
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دال -رصد أداء اإلدارة وتقييمه
النتيجة :خضوع الغايات احملددة ألداء اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس.
املؤشرات والغايات:
• متاشي أداء اإلدارة مع الغايات احملددة على مستوى األداء.
• إجراء التعديالت الالزمة يف أهداف األداء.
املخرجات :اختاذ القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توصيات إىل املؤمتر.
األنشطة:
• رصد أداء اإلدارة مقارنة بأهداف األداء يف إطار نظام إعداد امليزانية واإلدارة باالستناد إىل النتائج،
وبالعودة إىل اخلطة املتوسطة األجل /برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارير جلنيت املالية والربنامج
واجتماعاتهما املشرتكة.
• تقرير تنفيذ الربامج.
• استعراض مساهمة املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج التنظيمية.
• العمل بصورة دورية على إجراء تقييم شفاف ومهين ومستقلّ ألداء املنظمة من حيث مساهمتها يف حتقيق
املخرجات والتأثريات املقررة بالفعل.
• دراسة توصيات جلنيت الربنامج واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانية.
• توصيات جلنة الربنامج حول عمليات التقييم االسرتاتيجية ومتابعتها الالحقة.
أساليب العمل:
•
•
•
•

إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة األغذية والزراعة.
عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء.
عروض تقدّمها األمانة إىل اجمللس عن اسرتاتيجيات وسياسات اإلدارة.
إحاطة غري رمسية من قبل اجلهازين اللذين ميثالن موظفي املنظمة.

هاء -ختطيط العمل وأساليب العمل
النتيجة :يتّسم عمل اجمللس بالكفاءة واالستباق واملشاركة طبقاً خلطط العمل املوضوعة وأساليب العمل احملسّنة.
املؤشرات والغايات:
•
•
•
•

الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس.
إعداد تقارير موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات ،وتتاح لألعضاء
بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.
إعداد صفحة غالف موحّدة لوثائق اجمللس يرد فيها اإلجراء املقرتح اختاذه داخل إطار.
إتاحة وثائق اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة.
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املخرجات:
•
•
•
•
األنشطة:

خطة عمل متعددة السنوات للمجلس.
نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس.
إحاطة سنوية ألعضاء اجمللس اجلدد.
حتديث وثيقة "مقدمة جمللس منظمة األغذية والزراعة" كما هو مطلوب.

• إعداد خطة عمل متعددة السنوات للمجلس تتضمّن مؤشرات لألداء.
• إعداد تقرير مرحلي يُعرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس.
• إجراء استعراض منتظم ألساليب عمل اجمللس ،مبا يشمل مقاييس لألداء.
• استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس.
• إجراء دراسة ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخرى ،بهدف إدخال حتسينات ممكنة على
إجراءات عمل اجمللس وتطبيق خطة عمله املتعددة السنوات.
أساليب العمل:
•
•
•
•
•
•

إجراء مداوالت منظّمة ومركّزة خالل دورات اجمللس.
اختاذ ترتيبات فعّالة لصياغة تقارير اجمللس اليت تستند إىل االستنتاجات اليت يتوصل إليها الرئيس
املستقل للمجلس يف إغالق وتلخيص كل بند.
إقامة أنشطة منتظمة يف ما بني الدورات ،على أن يتم حتديدها وفقاً ألولويتها وملدى أهميتها.
القيام ،عند االقتضاء ،بتعزيز املوارد البشرية واملالية اليت حشدتها األمانة من أجل تنفيذ خطة العمل
املتعددة السنوات ومتابعتها.
عقد اجتماعات غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة ،بإشراف الرئيس املستقلّ
للمجلس.
إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.

واو-
-1

دورات اجمللس وخطة عمله

يعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة ،وذلك على النحو التالي:
(أ)

دورتان يف السنة األوىل من الفرتة املالية؛

(ب)

دورة واحدة قبل  60يوماً على األقل من الدورات العادية للمؤمتر اليت يقوم اجمللـس خالهلـا بشـكل
خاص برفع توصيات إىل املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي (مـرة كـل  4سـنوات) ،واخلطـة املتوسـطة
األجل ،وبرنامج العمل وامليزانية؛
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(ج)

دورة واحدة فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر الـيت يقـوم اجمللـس خالهلـا بشـكل خـاص بانتخـاب
رؤساء وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛

(د)

ودورة يف نهاية السنة الثانية من الفرتة املالية.

ويكون شكل خطة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على النحو الوارد يف اجلداول أدناه ،على أن يتم تعديله
-2
كلّما طلب اجمللس ذلك ،مبا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفع تقاريرها إليه ،ومن هنا
تضاف عبارة "حيدد الحقا" (يقرر فيما بعد ) إىل بعض البنود.
-3

ويقوم اجمللس يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف دورته السابقة.

-4

ويف نهاية كل دورة من الدورات ،يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية.

-5

ويتناول اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته ،مبا فيها البنود التالية:
-

املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشراف األخرى؛

 املوارد البشرية؛-

تعبئة املوارد ،مبا يف ذلك املساهمات الطوعية؛

 مسائل الالمركزية؛ مسائل التعاقد والشراء؛-

املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

-

عمليات التقييم االسرتاتيجي ،وردود اإلدارة؛

-

املستجدات يف منظومة األمم املتحدة كك ّل بشأن مسائل اإلشراف اليت تؤثر على املنظمة.
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الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة للمجلس ،مايو/أيار  -يونيو /حزيران 2016

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
2015 -2014

()1

تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

()2

تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2016...حيدد الحقا)

()3

تقرير جلنة الربنامج (( )2016...حيدد الحقا)

()4

تقرير جلنة املالية (( )2016...حيدد الحقا)

املؤمترات اإلقليمية
()5

تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (( )2016...حيدد الحقا)

()6

تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (( )2016...حيدد الحقا)

()7

تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا (( )2016...حيدد الحقا)

()8

تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب (( )2016...حيدد الحقا)

()9

تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى (( )2016...حيدد الحقا)

( )10تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية (( )2016...حيدد الحقا)
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )11تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2016...حيدد الحقا)
مسائل احلوكمة
( )12برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2019-2016

( )13حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس
مسائل أخرى
()14

التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة

()15

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

()16

جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

( )17أساليب عمل اجمللس

2017-2016
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الدورة اخلامسة واخلمسون بعد املائة للمجلس ،نوفمرب /تشرين الثاني  -ديسمرب /كانون األول 2016

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
( )1استعراض اإلطار االسرتاتيجي
( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2016 ...حيدد الحقا)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2016 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2016 ...حيدد الحقا)
اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي
( )5تقرير جلنة الزراعة (( )2016...حيدد الحقا)
( )6تقرير جلنة مشكالت السلع (( )2016...حيدد الحقا)
( )7تقرير جلنة مصايد األمساك (( )2016...حيدد الحقا)
( )8تقرير جلنة الغابات (( )2016...حيدد الحقا) (مبا يف ذلك البند الفرعي عن املؤمتر العاملي للغابات)
( )9تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي (( )2016...حيدد الحقا)
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )10تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2016..حيدد الحقا)
مسائل احلوكمة
( )11الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة (مبـا فيهـا جـدول األعمـال املؤقـت وتوصـية اجمللـس بشـأن
موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر)
( )12برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 2020-2017
( )13حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس
مسائل أخرى
( )14برنامج األغذية العاملي:
( )1انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛
التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام 2015
()2
( )15التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
( )16اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2018-2016
( )17جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
( )18أساليب عمل اجمللس
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الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة للمجلس ،أبريل /نيسان 2017

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2021-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2019-2018
()1
( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2017 ...حيدد الحقا)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2017 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2017 ...حيدد الحقا)
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )5تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2017...حيدد الحقا)
مسائل احلوكمة
( )6الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة (مبا فيها جدول األعمال املؤقت)  -توصية إىل املؤمتر
برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 2020-2017
()7
( )8حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس
مسائل أخرى
( )9التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
( )10اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2018-2017
( )11جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
( )12أساليب عمل اجمللس
الدورة السابعة واخلمسون بعد املائة للمجلس ،يوليو /متوز 2017

انتخاب اللجان
( )1انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة الربنامج
( )2انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة املالية
( )3انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
مسائل أخرى
( )4املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر
( )5التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2018-2017
()6
( )7جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
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الدورة الثامنة واخلمسون بعد املائة للمجلس ،نوفمرب /تشرين الثاني -ديسمرب /كانون األول 2017

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2019-2018
()1
( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2017 ...حيدد الحقا)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2017 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2017 ...حيدد الحقا)
جلنة األمن الغذائي العاملي
( )5تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي (أكتوبر /تشرين األول ( )2017حيدد الحقا)
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )6تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2017 ...حيدد الحقا)
مسائل احلوكمة
( )7برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:
 جلنة املالية
 جلنة الربنامج
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 املؤمترات اإلقليمية
 اللجان الفنية
 اجمللس
برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 2021-2018
()8
( )9حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
( )10برنامج األغذية العاملي:
( )1انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛
التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام 2016
()2
( )11التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
( )12اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2019-2017
( )13جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
( )14أساليب عمل اجمللس
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الدورة التاسعة واخلمسون بعد املائة للمجلس ،يونيو /حزيران -يوليو /متوز 2018

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
2017-2016

()1

تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

()2

تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2018 ...حيدد الحقا)

()3

تقرير جلنة الربنامج (( )2018 ...حيدد الحقا)

()4

تقرير جلنة املالية (( )2018 ...حيدد الحقا)

املؤمترات اإلقليمية
()5

تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (( )2018...حيدد الحقا)

()6

تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (( )2018...حيدد الحقا)

()7

تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا (( )2018...حيدد الحقا)

()8

تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب (( )2018...حيدد الحقا)

()9

تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى (( )2018...حيدد الحقا)

( )10تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية (( )2018...حيدد الحقا)
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )11تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2018 ...حيدد الحقا)
مسائل احلوكمة
()12

برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2021-2018

( )13حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس
مسائل أخرى
()14

التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة

()15

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

()16

جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

( )17أساليب عمل اجمللس

2019-2018
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الدورة الستون بعد املائة للمجلس ،نوفمرب /تشرين الثاني -ديسمرب /كانون األول 2018

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
()1

تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2018 ...حيدد الحقا)

()2

تقرير جلنة الربنامج (( )2018 ...حيدد الحقا)

()3

تقرير جلنة املالية (( )2018 ...حيدد الحقا)

اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي
()4

تقرير جلنة الزراعة (( )2018...حيدد الحقا)

()5

تقرير جلنة مشكالت السلع (( )2018...حيدد الحقا)

()6

تقرير جلنة مصايد األمساك (( )2018...حيدد الحقا)

()7

تقرير جلنة الغابات (( )2018...حيدد الحقا)

()8

تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي (( )2018...حيدد الحقا)

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
()9

تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2018 ...حيدد الحقا)

مسائل احلوكمة
( )10الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة (مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصـية اجمللـس
بشأن موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر)
()11

برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2022-2019

( )12حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
()13

برنامج األغذية العاملي:

()1

انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛

()2

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام

()14

التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة

()15

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

()16

جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

( )17أساليب عمل اجمللس

2017

2020-2018
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الدورة احلادية والستون بعد املائة للمجلس ،مارس/آذار – أبريل/نيسان 2019

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2021-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2021-2020
()1
( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2019 ...حيدد الحقاً)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2019 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2019 ...حيدد الحقا)
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )5تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2019 ...حيدد الحقا)
مسائل احلوكمة
( )6كلمات املرشحني ملنصب املدير العام
( )7الرتتيبات اخلاصة بالـدورة احلاديـة واألربعـني للمـؤمتر (مبـا يف ذلـك اجلـدول الـزمين املؤقـت) – التوصـيات
املرفوعة إىل املؤمتر
برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 2022-2019
()8
( )9حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
( )10التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
( )11اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2020-2019
( )12جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
( )13أساليب عمل اجمللس
الدورة الثانية والستون بعد املائة للمجلس ،يونيو/حزيران – يوليو/متوز 2019

انتخاب اللجان
( )1انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء االثين عشر فيها
( )2انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء االثين عشر فيها
( )3انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها
مسائل أخرى
( )4املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر
( )5التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2020-2019
()6
( )7جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
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الدورة الثالثة والستون بعد املائة للمجلس ،نوفمرب/تشرين الثاني – ديسمرب/كانون األول 2019

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
( )1املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية
( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2019 ...حيدد الحقاً)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2019 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2019 ...حيدد الحقا)
جلنة األمن الغذائي العاملي
( )5تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي (( )2019 ...حيدد الحقا)
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )6تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2019 ...حيدد الحقا)
مسائل احلوكمة
( )7برنامج العمل املتعدد السنوات لكل من:
 جلنة املالية
 جلنة الربنامج
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 املؤمترات اإلقليمية
 اللجان الفنية
 اجمللس
برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 2023-2020
()8
( )9حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
( )10برنامج األغذية العاملي:
( )1انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛
( )2والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة .2018
( )11التطورات يف املنتديات اليت تهمّ والية منظمة األغذية والزراعة
( )12اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 2021-2019
( )13جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
( )14أساليب عمل اجمللس

H1

CL 153/REP

املرفق حاء
اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الفرتة 2017-2016
2017

2016

يناير/كانون الثاني

فرباير/شباط

مارس/آذار

برنامج األغذية العاملي
جملــس حمــافظي الصــندوق الــدولي للتنميــة
الزراعية
 34املؤمتر االقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب

جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
برنامج األغذية العاملي

12-8
19-15

17-13
24-20

3/3--2/29

 33املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

11-7

 104جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

15-13

 102جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 4املــؤمتر اإلقليمــي غــر الرمســي ألمريكــا

16-14

 163جلنة املالية
 121جلنة الربنامج

31-27

8-4

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 156اجمللس

22-21

31-27

الشمالية

أبريل/نيسان
مايو/أيار

يونيو/حزيران
يوليو/متوز

 29املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا
اجمللــس التنفيــذي للصــندوق الــدولي للتنميــة
الزراعية
 33املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى
 30املؤمتر اإلقليمي ألوروبا
 161جلنة املالية
 119جلنة الربنامج
 154اجمللس
برنامج األغذية العاملي
 39الدستور الغذائي

15-11

14-10
28-24

22-18
6-4
20-16
20-16
6/3 - 5/30

برنامج األغذية العاملي

17-13

16-12

( 7/2 - 6/27روما)

 32جلنة مصايد األمساك

15-11

 23جلنة الغابات

22-18

 40املؤمتر

8-3

 157اجمللس
 40الدستور الغذائي

10

( 21-17جنيف)

أغسطس/آب
سبتمرب/أيلول

اجمللــس التنفيــذي للصــندوق الــدولي للتنميــة
الزراعية
 25جلنة الزراعة

30-26

أكتوبر/تشرين األول

نوفمرب/تشرين الثاني

ديسمرب/كانون األول

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

23-19

15-11

 71جلنة مشكالت السلع

5-3

 44جلنة األمن الغذائي العاملي

13-9

يوم األغذية العاملي
 43جلنة األمن الغذائي العاملي

( 17االثنني)
22-17

يوم األغذية العاملي
 105جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

( 16االثنني)
25-23

 103جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

26-24

 162جلنة املالية

11-7

 164جلنة املالية

10-6

 120جلنة الربنامج
برنامج األغذية العاملي
 155اجمللس
اجمللــس التنفيــذي للصــندوق الــدولي للتنميــة
الزراعية

11-7

 122جلنة الربنامج
برنامج األغذية العاملي

10-6

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

18-14

 158اجمللس
اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

9-5
16-12

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

2016

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

17-13
8-4
15-11

 16أبريل/نيسان
 16أبريل/نيسان
 27مايو/أيار –
 24يونيو/حزيران 2017
 25يونيو/حزيران 2017
 1سبتمرب/أيلول 2017
2017
2017

جلنة الربنامج
(يوليو/متوز  - 2015يوليو/متوز )2017
الرئيس
السيد ( Serge Tomasiفرنسا)

األعضاء
األرجنتني (السيد )Claudio Javier Rozencwaig

األردن (السيد فيصل رشيد سالمة العرقان)

الكونغو (السيد )Marc Mankoussou

اليابان (السيد )Osamu Kubota
نيوزيلندا (السيد )Matthew Hooper
النرويج (السيد )Inge Nordang

كندا (السيد )Eric Robinson

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

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

* ميكن االطالع على تفاصيل املمثل املناوب على العنوان التاليhttp://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/:

الرئيس

السيد ( Lubomir Ivanovبلغاريا)

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

اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة (الســـيد

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 اليدة)
الواليات املتحدة األمريكية (السيدة )April Cohen

اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 2015

انتهاء مدة العضوية
 31ديسمرب /كانون

األول 2016

 31ديسمرب /كانون األول

2017

 31ديسمرب /كانون األول

2018

أعضاء انتخبهم جملس املنظمة

أعضاء انتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي

كندا (دال)
كولومبيا (جيم)
غينيا االستوائية (ألف)
أملانيا (دال)
اململكة العربية السعودية (باء)
جنوب أفريقيا (ألف)
اسرتاليا (دال)
1
الربازيل (جيم)
الدامنرك (دال)
3
مجهورية إيران االسالمية (باء)
ليبيا (ألف)
بولندا (هاء)
أفغانستان (باء)
الكويت (باء)
موريتانيا (ألف)
املكسيك (جيم)
السويد (دال)
الواليات املتحدة األمريكية (دال)

بوروندي (ألف)
كوبا (جيم)
إثيوبيا (ألف)
النرويج (دال)
باكستان (باء)
إسبانيا (دال)
هنغاريا (هاء)
اليابان (دال)
2
غواتيماال (جيم)
4
مجهورية كوريا (باء)
سويسرا (ألف)
اململكة املتحدة (دال)
فرنسا (دال)
اهلند (باء)
ليبرييا (ألف)
هولندا (دال)
االحتاد الروسي (هاء)
( .....باء)

( )1أعربــت الربازيــل عــن نيتهــا التنحــي عــن مقعــدها يف  31ديســمرب/كانون األول  2015بينمــا أعربــت غواتيمــاال عــن اهتمامهــا بشــغل هــذا املقعــد اعتبــارا مــن  1يناير/كــانون الثــاني  2016إىل
 31ديسمرب/كانون األول ..2016
( )2يف  17سبتمرب/أيلول  ،2015أعربت غواتيماال عن نيتها التنحي عن مقعدها يف  31ديسمرب/كانون األول  2015ومت املصادقة على أن حتل بنما حملـها للفـرتة املتبقيـة مـن الواليـة مـن  1يناير/كـانون الثـاني  2016إىل
 31ديسمرب/كانون األول .2017
( )3تتناوب القوائم ألف وباء وجيم على هذا املعقد على النحو التالي :القائمة باء ( )2017-2015من قبل مجهورية إيران اإلسالمية؛ والقائمة ألف ( ،)2020-2018والقائمة جيم (.)2023-2021
( )4خالل االجتماع االقتصادي واالجتماعي اخلاص بالتنسيق واإلدارة املعقود يف  8أبريل/نيسان  ،2015قبل اجمللس استقالة مجهورية كوريا اعتباراً من  31ديسمرب/كانون األول  2015وانتخـب الصـني
بالتزكية لشغل هذا املقعد حتى  31ديسمرب/كانون األول 2017

أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 194دولة عضو
عضوان منتسبان
منظمة عضو واحدة

أفغانستان
ألبانيا
اجلزائر
أندورا
أنغوال
أنتيغوا وباربودا
األرجنتني
مجهورية أرمينيا
أسرتاليا
النمسا
أذربيجان
جزر البهاما
البحرين
بنغالديش
بربادوس
بيالروس
بلجيكا
بليز
بنن
بوتان
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
البوسنة واهلرسك
بوتسوانا
الربازيل
بروني دار السالم
بلغاريا
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فريدى
كمبوديا
الكامريون
كندا
مجهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
شيلى
الصني
كولومبيا
جزر القمر
الكونغو
جزر كوك
كوستاريكا
كوت ديفوار
كرواتيا
كوبا
قربص
اجلمهورية التشيكية
مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
مجهورية الكونغو الدميقراطية
الدامنرك
جيبوتي
دومينيكا
اجلمهورية الدومينيكية
إكوادور
مصر
السلفادور
غينيا االستوائية
إريرتيا
إستونيا
إثيوبيا
اإلحتاد األوروبي (منظمة عضو)
جزر فريويه(عضو منتسب)
فيجي
فنلندا
فرنسا
غابون
غامبيا

جورجيا
أملانيا
غانا
اليونان
غرينادا
غواتيماال
غينيا
غينيا  -بيساو
غيانا
هاييت
هندوراس
هنغاريا
آيسلندا
اهلند
إندونيسيا
إيران
العراق
آيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
اليابان
األردن
كازاخستان
كينيا
كرييباس
الكويت
قريغيزستان
مجهورية الو الشعبية الدميقراطية
التفيا
لبنان
ليسوتو
ليربيا
ليبيا
ليتوانيا
لكسمربغ
مدغشقر
مالوي
ماليزيا
ملديف
مالي
مالطة
جزر مارشال
موريتانيا
موريشيوس
املكسيك
ميكرونيزيا (واليات  -املوحدة
موناكو
منغوليا
اجلبل األسود
املغرب
موزامبيق
ميامنار
ناميبيا
ناورو
نيبال
هولندا
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجرييا
نيوى
النرويج
عمان
باكستان
باالو

بنما
بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي
بريو
الفلبني
بولندا
الربتغال
قطر
مجهورية كوريا
مجهورية مولدوفا
رومانيا
االحتاد الروسي
رواندا
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين
ساموا
سان مارينو
سان تومي وبرنسييب
اململكة العربية السعودية
السنغال
صربيا
سيشيل
سرياليون
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
إسبانيا
سري النكا
السودان
سورينام
سوازيلند
السويد
سويسرا
اجلمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تايلند
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
تيمور -ليشتى
توغو
توكيالو (عضو منتسب)
تونغا
ترينيداد وتوباغو
تونس
تركيا
تركمانستان
توفالو
أوغندا
أوكرانيا
اإلمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
مجهورية تنزانيا املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية
أوروغواي
أوزبكستان
فانواتو
فنزويال (مجهورية البوليفارية)
فييت نام
اليمن
زامبيا
زمبابوي

