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 اجمللس

 املائة بعد واخلمسون الرابعة الدورة

 2016 حزيران/يونيو 3 – أيار/مايو 30 روما،

 القطاع وممثلي املدني اجملتمع منظمات مبشاركة املتعلقة واإلجراءات القواعد

 والزراعة األغذية منظمة اجتماعات يف اخلاص

 

 موجز
 

 بعقرد  للمجلرس  املسرتقل  الررئيس  ،(2014 األّول كانون/ديسمرب) املائة بعد اخلمسني دورته يف اجمللس، كّلف 

 مبشراركة  املتعلقرة  القواعرد  صرياغة  إعرادة  بشأن اتفاق إىل التوّصل بهدف اإلقليمية اجملموعات مع رمسية غري مشاورات

 الررئيس  ويرغر  (. املنظمرة ) والزراعرة  األغذيرة  منظمرة  اجتماعرات  يف اخلرا   القطراع  وممثلي املدني اجملتمع منظمات

 اجتماعات جان  إىل اإلقليمية، اجملموعات مع رمسية غري اجتماعات عرب معّمقة مشاورات عقد بعد للمجلس، املستقل

 يرتم  مل بأنره  علمرا،  اجمللرس  إحاطرة  يف شرهرا،،  12 من أكثر امتداد على ونوابهم اإلقليمية اجملموعات رؤساء مع ثنائية

 باملمارسرات  العمرل  مواصرلة  بالترالي  يقرح   وبأنره  الذكر، السالفة املناقشات أثناء الشأن بهذا اآلراء يف توافق إىل التوّصل

 .املسألة هذه يف النظر بإعادة قرارا، األعضاء يتّخذ حني إىل احلالية
 

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيهميكن 
 

 Wilfred Ngirwa  السيد

 للمجلس املستقل الرئيس

 57045 06570 39+: اهلاتف
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 مقّدمة -أواًل

 

 إلعادة عملية بدء ضرورة على( 2013 األّول كانون/ديسمرب) املائة بعد واألربعني الثامنة دورته يف اجمللس شدد -1

 1.املنظمرة  اجتماعات يف املدني اجملتمع ومنظمات احلكومية غري املنظمات مبشاركة اخلاصة واإلجراءات القواعد صياغة

 دوراتهرا  مرن  عردد  خرالل  واإلجرراءات  القواعرد  هذه باستعراض( اللجنة) والقانونية الدستورية الشؤون جلنة قامت ولقد

 مشراركة  بشرأن  الفراو  يف املتبعرة  املمارسرة  أّن إىل( 2014 حزيرران /يونيرو ) والتسعني الثامنة دورتها يف بعد ذلك وأشارت

 هلرا  احملردد  العرام  اإلطرار  الوقرت  مرع  جتراوتت  قرد  املنظمرة  اجتماعرات  يف اخلرا   والقطراع  املدني اجملتمع منظمات

 املردني  اجملتمرع  منظمرات  ممثلي ملشاركة أكثر ومتسقة مبّسطة آلية إجياد إىل بالتالي حاجة ومثة األساسية النصو  يف

 .2املنظمة اجتماعات يف اخلا  والقطاع

 

 والقواعرد  املرنّق   اإلطرار ( 2014 حزيرران /يونيرو ) بعرد املائرة   واألربعرني  التاسرعة  دورته يف اجمللس واستعرض -2

  3االقتضراء  حسر   ،النظرر  وإعرادة  التوضري   مرن  املزيرد  إىل ترا  حي األحكام من عددا، أن إىل وأشار احملّدثة واإلجراءات

 (2014 األّول تشررين /أكتروبر ) والتسرعني  التاسرعة  دورتهرا  يف والقانونيرة  الدسرتورية  الشؤون جلنة حبثت لذلك ونتيجة

 اخلرا   القطراع  وممثلري  املردني  اجملتمرع  منظمرات  ملشراركة  احملّدثرة  واإلجرراءات  اللروائ   مشرروع " بعنوان الوثيقة يف

CCLM 99/4 الوثيقة" )الفاو اجتماعات يف
 بتكليرف  اجمللس اللجنة وأوصت سابقة، دورات يف مناقشتها متت واليت( 4

 التوصرل  بغررض  األعضراء،  مجيع مشاركة مع اإلقليمية، اجملموعات مع مشاورات عقد مبهمة للمجلس املستقل الرئيس

 .5املقححة القواعد بشأن السياسات مستوى على اتفاق إىل

 

 الصرادرة  اللجنرة  توصرية ( 2014 األّول كرانون /ديسرمرب ) املائرة  بعد اخلمسني دورته يف ذلك بعد اجمللس وأقّر -3

 مقححررا، تسررتعرض سرروف شررؤون الدسررتورية والقانونيررةال جلنررة أن إىل كررذلك وأشررار والتسررعني التاسررعة دورتهررا عررن

6بينهم ما يف اتفاق إىل األعضاء توصل بعد فقط عملها وتنهي اخلصو  بهذا
. 

  

                                                           
 REP148CL  (A.PDF275/MJ029http://www.fao.org/docrep/meeting/)/ الوثيقة من( و) 20 الفقرة  1
 CL 149/2 Rev. 1 الوثيقة من 6 الفقرة  2
 REP149CL  (a.pdf880mk-/a3http://www.fao.org/)/ الوثيقة من د(-أ) 21 الفقرة  3
4  ml652a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 CL 150/2 الوثيقة من 15 إىل 11 من الفقرات  5
 REP150CL  (a.pdf477mm-/a3http://www.fao.org/)/ الوثيقة من(  ) 21 الفقرة  6

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MJ275A.PDF
http://www.fao.org/3/a-mk880a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm477a.pdf
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 :واألعضاء اإلقليمية اجملموعات مع للمجلس املستقل الرئيس مشاورات -ثانيًا

 2016 نيسان/أبريل - 2015 آذار/مارس

 

 ونروابهم  اإلقليميرة  اجملموعرات  لرؤسراء  رمسري  غرري  اجتماعا، للمجلس املستقل الرئيس عقد سبق، ما ضوء ويف -4

 األّول املرفرق  يف الروارد  احملّدثة واإلجراءات القواعد مشروع مراجعة إقليمية جمموعة كل إىل وطل  2015 آذار/مارس يف

 CL 149/2 Rev.1 الوثيقة من
 النظرر ( 2)و املشرروع  يف قصرور  أوجه أي حتديد( 1) بهدف موّحد موقف إىل والتوصل ،7

 وتوصيات خماوف استخال  مع حاليا،، النافذ بشكلها األساسية النصو  من ونون ميم القسمني بني املقارن اجلدول يف

 .دقيقة

 

 ونروابهم  اإلقليميرة  اجملموعات لرؤساء الرمسي غري االجتماع خالل ذلك، بعد للمجلس املستقل الرئيس وطل  -5

. 2015 أّيرار /مرايو  حبلرول  األمانة إىل اإلقليمية اجملموعات آراء إرسال ،2015 نيسان/أبريل شهر أواخر يف انعقد الذي

  .احملددة القصوى املهلة حبلول معّلقا، اآلراء من عدد وبقي

 

 الضروء  ،2015 أيلرول /سربتمرب  يف ُعقد الذي الرمسي غري االجتماع أثناء اإلقليمية، اجملموعات بعض وسّلطت -6

 الرئاسرية  األجهرزة  اجتماعرات  يف احلكوميرة  غرري  الفاعلة اجلهات مشاركة منها أمور جبملة تتعّلق حمددة خماوف على

 اإلقليميرة  اجملموعرات  بعرض  وشرددت . اتباعهرا  املتروخى  التعليرق  وعمليرة  اجلغرافيرة  واالعتبرارات  االنتقائية والعملية

 حتردي   إىل امللّحرة  احلاجرة  عرن  عوضرا،  املوضروع  هذا حول شامل سياسي حوار عقد إىل األولوية إسناء إىل احلاجة على

 .القواعد

 

 جمموعرة  باسرتثناء  ،2015 األّول تشررين /أكتروبر  نهايرة  حبلرول  اإلقليمية اجملموعات كافة مدخالت ووردت -7

 .منهرا  للتحقرق  اإلقليميرة  اجملموعرات  مجيرع  علرى ( األمانرة  إعرداد  مرن ) توليفيرة  وثيقرة  توتيع مت كما واحدة، إقليمية

 مرن  مزيردا،  تتطلر   الريت  املسرائل ( 1) همرا  نيئجرز  يف اإلقليميرة  اجملموعرات  مرن  عدد طرحها اليت املسائل تقسيم ومت

 مشرروع  علرى  توافق بأنها األخرى اإلقليمية اجملموعات وأبلغت. النقاش من مزيدا، تتطل  اليت املسائلو( 2) التوضي ؛

 .للنقاش واخلاضع املقح " واإلجراءات القواعد"

 

 التوضريحات  بعرض  مرع  األمانرة  إعرداد  مرن  التوليفية الوثيقة ،2016 الثاني كانون/يناير يف بالتالي، وُعرضت -8

 للمجلس املستقل الرئيس عقده رمسي غري اجتماع أثناء وأعضاؤها السبع اإلقليمية اجملموعات رؤساء وناقشها اإلضافية،

 بقاء مع املسائل بعض حول توافق وجود تبّين املناقشات، هذه وخالل. حصرا، املقح  واإلجراءات القواعد مشروع ملناقشة

 طلبرات  يف أو رمسري  وضرع  علرى  احلصرول  طلبات يف النظر يف األعضاء مشاركة( 1) وهي إضافية مناقشات قيد مسألتني

 االجتماعرات  فئرات  هري  ماو( 2) معّينة؛ اجتماعات حلضور خمتارة حكومية غري فاعلة جلهات خمصصة دعوات تلقي

 لتشرمل  الدعوات نطاق توسيع إمكانية على عام توافق وجود مع إليها، احلكومية غري الفاعلة اجلهات دعوة ميكن اليت

                                                           
7  http://www.fao.org/docrep/meeting/030/MK190a.pdf 
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 األجهرزة  اجتماعرات  يف اجلهرات  هرذه  مشراركة  علرى  التحفظرات  بعرض و الفنية واالجتماعات اخلرباء اجتماعات أيضا،

 وقرت  يف انعقرد  الذي الشهري الرمسي غري االجتماع خالل واقُتر . اإلقليمية ومؤمتراتها املنظمة جملس سيما ال الرئاسية

 8األساسرية  النصرو   يف الرواردة  القواعرد  علرى  مرا  نوعرا،  بناء احلالية باملمارسات العمل مواصلة نفسه، الشهر من الحق

 .1957 عام يف املنظمة مؤمتر أقّرها اليت

 

 أواخررر يف أساسررا، عقررده املقرررر غررري الرمسرري االجتمرراع تأجيررل مت والصررني، 77 الررر جمموعررة بطلرر  وعمررال، -9

 اجملموعرات  ضمن املشاورات من املزيد لعقد كاٍف وقت إتاحة بهدف 2016 نيسان/أبريل أواخر إىل 2016 شباط/فرباير

 املسرتقل  الررئيس  وأعردّ . قردما،  املضري  سربيل  حول يف اآلراء توافق بلوغ يف املفتو  االجتماع من اهلدف ويكمن. اإلقليمية

 .املناقشات إليها لتستند االجتماع قبل توتيعها ومت املتّبعة العملية تربت أساسية معلومات وثيقة للمجلس

 

 املستقبل وآفاق االستنتاجات -ثالثًا

 

 ووافرق  هرذه  األساسرية  املعلومرات  وثيقرة  2016 نيسران /أبريرل  29 يف ُعقرد  الرذي  الرمسري  غري االجتماع وأّيد -10

 املؤقرت  األعمرال  جدول من 12 البند إطار يف لإلحاطة املنظمة جمللس املائة بعد واخلمسني الرابعة الدورة إىل رفعها على

 ،(CL 154/LIM/3 الوثيقرة ) املائرة  بعرد  واخلمسني الثالثة دورته يف اجمللس اختذها اليت القرارات تنفيذ حالة" بعنوان

 للمجلرس  املسرتقل  الرئيس تكليف إىل الرامي املائة بعد اخلمسني دورته يف اجمللس قّدمه الذي الطل  خيص ما يف وذلك

 حررول اتفرراق إىل التوصررل بغيررة األعضرراء مجيررع أمررام مفتوحررة تكررون ،اإلقليميررة اجملموعررات مررع مشرراورات بعقررد

 ...املنظمرررة اجتماعرررات يف اخلرررا  والقطررراع املررردني اجملتمرررع منظمرررات ممثلررري ملشررراركة املقححرررة القواعرررد

 .(CL 150/REP الوثيقة من ( ) 21 الفقرة)

 

 خرالل  مرن  اإلقليمية اجملموعات مع معّمقة مشاورات أجرى أن بعد بالتالي، للمجلس املستقل الرئيس ويرغ  -11

 اجمللرس  إطالع يف ونوابهم، اجملموعات رؤساء مع شهرا، 12 من أكثر امتداد على ُعقدت وثنائية رمسية غري اجتماعات

 يتّخذ حني إىل احلالية باملمارسات العمل مواصلة بالتالي ويقح  الشأن، بهذا يف اآلراء توافق إىل التوصل يتم مل أنه على

 .املسألة هذه يف النظر بإعادة قرارا، األعضاء

 

 القواعرد  بشأن األعضاء مع مشاوراته أنهى قد للمجلس املستقل الرئيس أن استخال  ميكن ذلك، إىل واستنادا، -12

 دورتره  يف اجمللرس  كّلفره  الريت  املنظمرة  اجتماعرات  يف اخلا  القطاع وممثلي املدني اجملتمع منظمات ملشاركة املقححة

 .بعقدها املائة بعد اخلمسني

 

                                                           
 اللجان وجلسات للمؤمتر، العامة اجللسات ،ومساعدون مستشارون ومعه حيضر أن االستشارية بالصفة تتمتع حكومية غري دولية منظمة أي ملراق   8

 .(للمنظمة العامة الالئحة من 17 املادة من 3 الفقرة) 15 املادة مبقتضى املشكلة الفنية واللجان عنها، املتفرعة الفنية واللجان الرئيسية،


