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1البنود االفتتاحية

يونيـو/حزيران   3مايو/أيـار إىل   30بعد املائة يف روما خـالل الفـرتة مـن    عقد اجمللس دورته الرابعة واخلمسني  - 1

 ، الرئيس املستقل للمجلس.Wilfred Ngirwaبرئاسة السيد  2016

2بيان املدير العام

ألقى املدير العام، السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، كلمة أمام اجمللس. -2

 إجراءات الدورة

3ول الزميناعتماد جدول األعمال واجلد

أخذ اجمللس علمًا بإعالن االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ووافق على إضافة ثالثـة   -3

بنود فرعية إىل جدول األعمال، وهي: العضوية يف جلنة املالية واجلامعة العاملية املقرتحة ملصـايد األمسـاك وبيـان ممثـل     

ة والزراعة، واعتمد اجمللس جدول األعمال واجلدول الـزمين للـدورة بعـد تعديلـهما.     احتادات املوظفني يف منظمة األغذي

 ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف بهذا التقرير.

انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة

4واألعضاء فيزا

)آيسـلندا(   Jón Erlingur Jónassonالية، وهـــــم: السـيد   اجمللـــس ثالثــة نـــواب لرئيــس دورته احل انتخـب -4

 )مجهورية فنزويال البوليفارية(. Elías Rafael Eljuri Abraham)ماليزيا( والسيد  Azulita binti Salimوالسيدة 

 )األرجنتني( رئيسًا للجنة الصياغة إىل جانب ما يلي  Claudio J. Rozencwaigاجمللس السيد  وانتخب -5

األعضاء: االحتاد الروسي، األرجنتني، وإسبانيا، وأسـرتاليا، وإكـوادور، وإيطاليـا، وباكسـتان، ومجهوريـة إيـران       من 

 اإلسالمية، ومجهورية مصر العربية، وشيلي، والصني، وقربص، وليربيا، واملغرب، والواليات املتحدة األمريكية.

 CL 154/PV/8و  CL 154/PV/1وثيقتان ال  1
 CL 154/PV/8و  CL 154/PV/1الوثيقتان   2
CL 154/PV/8و  CL 154/PV/1و CL 154/INF/3و CL 154/INF/1 Rev.1و CL 154/1الوثائق   3

 CL 154/PV/8و  CL 154/PV/1الوثيقتان   4
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الية واإلداريةاملسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل امل

20155 -2014تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

، وأشار إىل أن التغريات التحوليـة الـيت تشـهدها    2015-2014اجمللـــس بتقرير تنفيذ الربامج للفرتة  رّحب -6

األجـل   قد مّكنتها من حتقيق نتائج إجيابية ضمن اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسـطة  2012املنظمة منذ عام 

 . 2017-2014للفرتة 

وإن اجمللس:   -7

علـى اإلاـازات    وشـدد ، 2015-2014العـام إزاء تنفيـذ برنـامج العمـل للفـرتة       عن ارتياحه أعرب )أ(

 الرئيسية يف جمال السياسات الرامية إىل معاجلة قضايا اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ 

لية رسم السياسات العاملية، ال سيما مـن خـالل املـؤمتر الـدولي الثـاني      مبساهمة املنظمة يف عم ورًحب )ب(

املعين بالتغذية، ومؤمتر األمم املتحدة لـتغري املنـا) )مـؤمتر األطـراف احلـادي والعشـرون(، واالتفـاق

 بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء

 عليه الصادر عن املنظمة؛

والسـنة الدوليـة للرتبـة يف     2014بالنجاح الذي حققته السنة الدولية للزراعة األسرية يف عـام   ورّحب )ج(

 وارتباطهما باألمن الغذائي؛  2015عام 

بالنسبة العالية من النتائج احملققة على املستويني القطـري واإلقليمـي، وشـّجع علـى مواصـلة       ورّحب )د(

 ود املرّكزة من خالل املبادرات اإلقليمية؛ اجله

على أهمية عمل املنظمة بشأن تغري املنا) وبشأن اإلحصاءات لغرض رسـم سياسـات قائمـة علـى      وأكد )هـ(

 األدلة، وتطّلع إىل مواصلة الرتكيز يف هذا الصدد يف فرتتي السنتني احلالية واملقبلة؛ 

يف مـا يتعلـق بـاجلهود الراميـة إىل      2015-2014ل الفرتة ملا حتقق من إاازات خال وأبدى ارتياحه )و(

إىل بذل املزيـد مـن اجلهـود يف هـذا اجملـال يف فـرتة السـنتني احلاليـة ويف وتطّلعتعزيز الالمركزية، 

برنامج العمل وامليزانية املقبل، مبا يشمل تعزيز املكاتب اإلقليمية وامليدانيـة األخـرى لتلبيـة طلباتهـا     

 ات املاثلة أمامها؛  ومواجهة التحدي

إلقامة الشراكات االسرتاتيجية وتوطيدها مع احلكومـات األعضـاء ومنظمـات األمـم      وأعرب عن تقديره )ز(

املتحدة واملنظمات الدولية األخرى والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمـع املـدني واألوسـاأل األكادمييـة،     

 وملواصلة بذل اجلهود يف هذا اجملال؛

مليون دوالر أمريكي كوفورات؛ 36.6لزيادة الكفاءة، مبا يف ذلك حتديد مبلغ  حهوأعرب عن ارتيا )ح(

على أهمية بذل املزيد من اجلهود لتحقيق التوازن يف اخلدمات اللغوية؛ وسّلط الضوء )أل(

CL 154/PV/8و CL 154/PV/4و CL 154/PV/3و C 2017/8الوثائق   5
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لعمل املنظمة بشأن اإلحصاءات، وأشار إىل دورها احليوي بالنسبة إىل عملية صـنع   وأعرب عن تقديره )ي(

ى األدلة وبالنسبة إىل حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة ذات الصـلة، إضـافة إىل       ات القائمة علالقرار

؛2030بإطار رصد خطة التنمية املستدامة لعام  مساهمة املنظمة يف وضع املؤشرات اخلاصة

 ؛6إيالء العناية الواجبة للتمثيل والتوزيع اجلغرايف العادلني للموظفني وشدد على أهمية )ك(

على االجتاه اإلجيابي يف التوازن بني اجلنسني يف موظفي املنظمة، وخاصـة يف املقـر الرئيسـي،     وأثنى ()ل

 إىل إدخال حتسينات مماثلة على املستوى امليداني؛  وتطلع

إىل تعـديل غايـات    وتطّلـع على التحسينات املبّينة يف الصيغة اجلديدة لوثيقة تقريـر تنفيـذ الـربامج،     وأثنى )م(

تنفيذ الربامج. ات وإىل مواصلة تنقيح اإلبالغ عن النتائج واملخرجات يف النسخة املقبلة من تقريراملؤشر

ويف ما يتعلق مبوضوع املساواة بني اجلنسني املشرتك بني القطاعات، فإن اجمللس: -8

ملشـرتك بـني   ملا قامت به املنظمة من عمل وما حققته من نتائج بشأن هذا املوضوع ا أعرب عن ارتياحه )أ(

 إىل مواصلة تعميم املساواة بني اجلنسني يف ما تضطلع به من برامج وأنشطة؛ وتطلعالقطاعات، 

 يف بقرار املدير العام القاضي بعقـد حلقـة عمـل غـري رمسيـة مكرسـة للمسـاواة بـني اجلنسـني          ورحب )ب(

ل املساواة بـني اجلنسـني   ، وببلورة املزيد من املعلومات عن عمل املنظمة وإاازاتها يف جما2016 عام

يف وثيقة تعرض على حلقة العمل.

إىل استمراره. وتطلعاجمللس عن تقديره لالجتاه اإلجيابي من الثقة والتعاون بني األمانة واألعضاء،  وأعرب -9

ــر -10 ــرتة     وأق ــربامج للف ــذ ال ــر تنفي ــس تقري ــوز     2015-2014اجملل ــؤمتر يف يوليو/مت ــى امل ــه عل ــى بعرض وأوص

 موافقة عليه..لل2017

7املؤمترات اإلقليمية

نظر اجمللس يف االستنتاجات املنبثقة عن املؤمترات اإلقليمية اخلمسة واملؤمتر اإلقليمـي غـري الرمسـي ألمريكـا      -11

.وأقرها، على حنو ما هو وارد يف التقارير اخلاصة بها 2016الشمالية اليت انعقدت بني شهري فرباير/شباأل ومايو/أيار 

ويف ما يتعلق مبسائل الربنامج وامليزانية، فإن اجمللس:   -12

مبا أعربت عنه املؤمترات اإلقليمية من دعم لالستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة؛ رّحب )أ(

"منهجية التوزيع اجلغرايف العادل". 15/2003رار املؤمتر رقم ق  6
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وعـن تأييـده إلقـرار املبـادرات      2015-2014للتقدم احملرز وامُلبلغ عنه يف الفـرتة   وأعرب عن تقديره )ب(

 ؛2015-2016يف الفرتة  عشرةمس اإلقليمية اخل

االستمرار يف االستعانة بالشراكات االسرتاتيجية وتعزيزها، مبا يف ذلك على املستوى  وشدد على أهمية )ج(

بني بلدان اجلنوب والتعـاون الثالثـي، إضـافًة إىل متابعـة تنفيـذ أهـداف التنميـة والتعاوناإلقليمي، 

 فاقد واملهدر من األغذية؛املستدامة، مبا يشمل سالمة األغذية وال

باالسرتشاد بنتائج املؤمترات اإلقليمية واملؤمتر اإلقليمي غـري الرمسـي ألمريكـا الشـمالية لـدى      وأوصى  )د(

 ؛ 2021-2018استعراض اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

باحلاجـة إىل حتـديت تغطيـة     2016م بإقرار مجيع املؤمترات اإلقليمية الـيت انعقـدت يف عـا    ورحب )هـ(

املكاتب امليدانية يف مجيع األقاليم ومبدى مالئمـة ذلـك، ومبـا قدمتـه مـن دعـم وتوجيهـات للمبـاد 

واملعايري العامة اليت حددها االستعراض املستقل لشبكة املكاتب امليدانية، وأشار إىل أنـه سـيتم عـرض    

إطار البند مـن جـدول األعمـال املتعلـق بنطـاق       يفل آراء اجمللس خبصوص هذا البند مبزيد من التفصي

 تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذية والزراعة؛

للتقدم الذي أحرزته املنظمة لتطبيق الالمركزيـة علـى األدوار واملسـؤوليات وشـجع      وأعرب عن تقديره )و(

ذاته على ضمان مـا يكفـي   املنظمة على مواصلة بذل جهودها يف جمال الالمركزية مع العمل يف الوقت 

 من القدرات الفنية على مجيع املستويات؛ 

االستمرار يف بذل اجلهود اهلادفة إىل نشر مطبوعات املنظمة بكل لغات املنظمة. وشّجع )ز(

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 جنة املاليةوالدورة احلادية والستني بعد املائة لل

8(2016مايو/أيار  16)

اجمللس تقرير االجتمـاع املشـرتك وقـام، يف مـا يتعلـق مبناقشـته بشـأن التقيـيم املسـتقل للقـدرات الفنيـة أقّر -13

 للمنظمة، مبا يلي:

ذّكر بالتوجيهات الصادرة عنه يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة واليت مفادهـا أن تضـطلع األمانـة     )أ(

 ؛2017قييم مستقل ينظر فيه املؤمتر يف عام بت

إلعالن املدير العام أنه سيتم عرض خارطة طريق، مبا يف ذلك مسودة للمنهجيـة ونـوع    أعرب عن تقديره )ب(

، 2016 املؤشرات اليت ستستخدم، على جلنة الربنامج يف دورتها اليت ستعقد يف نوفمرب/تشـرين الثـاني  

عضاء أعربوا عن رغبـتهم يف أن تتخـذ األمانـة الرتتيبـات الالزمـة لعقـد       وأشار يف هذا الصدد إىل أن األ

جلسة إحاطة غري رمسية قبل انعقاد جلنة الربنامج؛
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قبـل وضـع الصـيغة     2017لتنظيم جلسة إحاطة غري رمسية لألعضاء يف مطلع عام  وأعرب عن تقديره )ج(

 النهائية لتقرير التقييم؛ 

وب عمليـة تقيـيم القـدرات الفنيـة للمنظمـة، مبـا يف ذلـك يف مـا يتعلـقوأشار إىل التعقيدات اليت تش )د(

 بتحديد والية املنظمة وأهدافها، وموقعها وسياقها؛

، قبـل إحالتهـا إىل   2017إىل استعراض نتائج التقييم يف دورتـه الـيت سـتعقد يف أبريل/نيسـان      وتطّلع )هـ(

املؤمتر يف دورته األربعني.

إىل ضـمان انتظـام خـدمات الرتمجـة التحريريـة والفوريـة يف مجيـع لغـات املنظمـة يف اجمللس باحلاجة وأقر -14

من األمانة اختاذ التدابري الالزمـة يف هـذا الصـدد، لكـي تنظـر       وطلباجللسات العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة، 

 .2019-2018ة للفرتة فيها األجهزة الرئاسية املختصة يف املنظمة عند إعداد برنامج العمل وامليزاني

تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

9(2016مايو/أّيار  16-20)

اجمللس تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج وقام مبا يلي: أقر -15

خلطـة املتوسـطة األجـل    يف ما خيّص "استعراض اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة وإعداد ا )أ(

األولويات اإلقليمية": - 2021-2018للفرتة 

، والعمـل  2017-2016األولويات اإلقليمية اليت مت حتديدها، واملبادرات اإلقليميـة للفـرتة   أّيد  -1

 ومبادرة النمو األزرق؛ 10اجلاري بني األقاليم بشأن تغّير املنا) واألمن الغذائي والتغذية

علـى أهميـة ربـط     وشـدد ألهداف االسرتاتيجية للمنظمة مع أهداف التنمية املستدامة مبواءمة ا ورّحب -2

؛2021-2018 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة بإطار نتائج اخلطة املتوسطة األجل للفرتة

 وتطلـع وأحاأل علمًا بتوجيهات اللجنة بشأن االسرتاتيجية اخلاصة بعمل املنظمة يف جمال تغّير املنـا)   )ب(

 وخطة العمل املتصلة بها خالل دورته القادمة؛ االسرتاتيجية استعراض إىل

على أهمية املواضـيع الشـاملة مبـا فيهـا املسـاواة بـني اجلنسـني والتغذيـة وتغـري املنـا) وأّكد جمددًا )ج(

 إىل رفع تقارير بهذا الشأن عن طريق آليات رفع التقارير القائمة يف املنظمة؛ وتطّلعواحلوكمة 

ــعو )د( ــداف     تطّل ــيم األه ــات تقي ــني اجلنســني يف عملي ــّون املســاواة ب ــام الواجــب ملك ــالء االهتم إىل إي

بطلب تقييم عمل املنظمـة املتعّلـق باملسـاواة بـني اجلنسـني لينظـر فيـه وأقراالسرتاتيجية القادمة، 

؛2019يف عام  مؤمتر املنظمة

CL 154/PV/8و CL 154/PV/6و CL 153/PV/5و CL 154/PV/4و CL 154/3الوثائق   9
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نظمة يف جمالي املساواة بني اجلنسـني ومتكـني   إىل الدعم الواسع النطاق الذي حيظى به عمل امل وأشار )هـ(

إزاء إعداد وثيقة بهذا الشـأن سـترعرض أثنـاء جلسـة إحاطـة غـري رمسيـة وأعرب عن ارتياحهاملرأة، 

 ؛2016موّجهة إىل األعضاء عن هذا املوضوع يف عام 

العمل املتصلة بالتقّدم احملرز يف عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات وخطة  ورّحب )و(

بها وجماالت تركيز العمل إىل جانب الدعم الذي تقّدمه األمانة لألنشطة املتعّلقة مبقاومة مضادات 

امليكروبات، وأعرب عن تقديره للموارد مـن خـارج امليزانيـة املتعّهـد بهـا إضـافًة إىل املسـاهمات

 مسـلطًا الضـوء  يف املوارد،  كاءالشرالعينية املقدمة من جانب األعضاء واملتاحة حتى اآلن من ِقبل 

على أهمية تأمني ما يكفي من املوارد من مصادر خمتلفة لضمان التنفيـذ الفّعـال يف سـياق برنـامج     

 وامليزانية املعتمد؛ العمل

للتعاون املسـتمر يف سـياق الشـراكة الثالثيـة مـع منظمـة الصـحة العامليـة واملنظمـة وأعرب عن تقديره )ز(

 ان يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات؛العاملية لصحة احليو

وأحاأل علمًا بالنتائج اإلجيابية اليت متّخض عنها تقييم مساهمة املنظمة يف جمال صون املوارد الوراثيـة   )ح(

 على أهمية عمل املنظمة يف هذا اجملال؛ وشددواستخدامها املستدام  والزراعةلألغذية 

ال بنـاء القـدرة علـى الصـمود، مبـا يف ذلـك ملعاجلـة مسـألةاملنظمة على تكثيف عملها يف جم وشّجع )أل(

املهاجرين واألشخاص النازحني داخليًا، بالتعاون مع الوكاالت اليت توجـد مقارهـا يف رومـا والشـركاء     

املعنيني يف األمم املتحدة متاشيًا مع والية املنظمة، وملعاجلة هـذه املسـائل يف سـياق اسـتعراض اإلطـار      

األعضـاء إىل تقـديم   دعـا  ، كمـا  2021-2018اد اخلطـة املتوسـطة األجـل للفـرتة     االسرتاتيجي وإعـد 

مساهمات طوعية لدعم هذا العمل.

تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية

11(2016مايو/أيار  16-20)

م مبا يلي:اجمللس على تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية، وقاوافق  -16

بشأن الوضع املالي

مجيع الدول األعضاء على تسديد اشرتاكاتها املقررة بالكامل ويف موعدها؛ حّت )أ(

بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية

أشار إىل أن جلنة املالية قد أقرت عمليات النقل النهائية بـني أبـواب امليزانيـة الناشـئة عـن تنفيـذ برنـامج )ب(

أمريكـي(   مليـون دوالر  1.2) 3و مليون دوالر أمريكي( 3.2) 2لصاحل األبواب  2015-2014ة العمل للفرت
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مليـون دوالر أمريكـي( مـن     6.6) 10مليون دوالر أمريكي( و 9.1) 8مليون دوالر أمريكي( و 8.9) 5و

؛11و 9و 6و 4و 1األبواب 

التمويل اإلمنائي؛ وأشار إىل تأييد جلنة املالية القرتاح إنشاء صندوق خاص ألنشطة )ج(

بشأن املسائل املتعلقة باملوارد البشرية

مبا حتقق من إاازات وابتكارات ملحوظة يف جمال إدارة املوارد البشرية كجـزء ال يتجـزأ مـن     رّحب )د(

 التغيريات التحّولية يف املنظمة؛

تعيني، وذلك من أجل التقليـل  األمانة على إيالء اهتمام خاص ملسألة املهل الزمنية اخلاصة بال وشّجع )هـ(

من عدد الوظائف الشاغرة؛

بشأن مسائل اإلشراف

 يف منصب املفتش العام؛ Thierry Rajaobelinaأشار إىل تأييد جلنة املالية لتعيني السيد  )و(

التوصيات الصادرة عن جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونيـة والـيت مفادهـا أن جلنـة      وأقر )ز(

 قد اضطلعت باملهمة امللقاة على عاتقها وأنـه لـيس هنـاك مـا يـربر اسـتمرار عملـها        األخالقيةاملباد  

 متديد واليتها؛ أو

يف جلنـة   Juan Manuel Portal Martinezوالسـيد   Lesedi Lesetediمتديـد واليـة السـيدة     وأقـر  )ح(

 مراجعة احلسابات ملدة ثالث سنوات أخرى؛

تخذة مـن ِقبـل املنظمـة لتعزيـز هياكـل املسـاءلة مـن خـالل اعتمـاد إطـار الرقابـةبالتدابري امل ورّحب )أل(

الداخلية، وشجعها؛

بشأن أية مسائل أخرى

التوجيهات اليت قدمتها اللجنة إىل األمانـة بشـأن مجيـع املسـائل األخـرى الـيت تنـدرج ضـمن واليتهـا، أقّر )ي(

يب عملها.باإلضافة إىل املبادرات اهلادفة إىل حتسني أسال

12العضوية يف جلنة املالية

 Benito Santiago السـيد  اجمللـس انتخـب  عقب انسحاب مجهورية ترينيداد وتوباغو من عضوية جلنـة املاليـة،    -17

Jiménez Sauma .املكسيك( كعضو يف جلنة املالية للفرتة املتبقية من مدة الوالية( 
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13ة والزراعةنطاق تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذي

ذّكر اجمللس بأنه كان قد وافق، يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة، على إعادة النظر يف نطاق تغطية شبكة  -18

ومع مراعاة آراء املؤمترات  .2016املكاتب امليدانية للمنظمة بعد أن تبحت املؤمترات اإلقليمية يف هذه املسألة خالل عام 

 شرتك بني جلنيت الربنامج واملالية، قام اجمللس مبا يلي:اإلقليمية واالجتماع امل

الـيت سـتطّبق    14املباد  واملعـايري  وأّيدباحلاجة إىل حتديت نطاق تغطية املكاتب امليدانية للمنظمة  أقّر )أ(

حبسب كل إقليم على حدة واليت حددها االستعراض املستقل لشـبكة املكاتـب امليدانيـة الـذي حظـي      

إىل جانب جلنيت املالية والربنامج، مع اإلشارة إىل اآلراء الـيت   2016اإلقليمية يف عام  بدعم املؤمترات

 أعرب عنها املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا بشأن املعيار املتعّلق بوسائل النقل؛

 2016التوصـيات اخلاصـة باألقـاليم الصـادرة عـن كـل مـؤمتر مـن املـؤمترات اإلقليميـة يف عـام             وأقّر )ب(

ن إنشاء مكاتب جديدة أو توفري الدعم لتعزيز القدرات املتاحة من دون أن ترتتـب عـن ذلـك    يتضّم مبا

أي كلفة، على أن يتم ذلك يف أفضـل احلـاالت علـى أسـاس اتفـاق لتقاسـم التكـاليف مـع احلكومـة

 املضيفة املعنّية؛

ورة مرنـة ومـن دون أي   على احلاجة إىل إعادة تكييف نطاق تغطية املكاتب امليدانيـة بصـ   وأّكد جمددًا )ج(

 زيادة يف التكاليف اإلمجالية يف ميزانية شبكة املكاتب امليدانية؛

وأقّر إنشاء مكتب إقليمي فرعي منفصل لغرب أفريقيا ويرفّضل أن يكون مقـّره يف أحـد البلـدان الناطقـة      )د(

 باللغة الفرنسية، على أن حيدد املدير العام مقّره بالتشاور مع البلدان املعنية؛

إنشاء املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق العربي يف لبنان وأعرب عن تقديره للعرض املقّدم من  وأقّر )هـ(

لبنان والستعداده توفري الدعم اللوجسيت واإلداري واملالي من أجل استضافة هذا املكتب، مع حتسـني  

قدرات املكتب اإلقليمي يف الوقت ذاته؛

 ين املكتبني الفرعيني من شأنه أن يساهم يف تعزيز قدرات املكاتب اإلقليمية؛على أن إنشاء هذ وشدد )و(

استخدام مكاتب االتصال والشراكة إىل جانب املكاتب املتعددة االعتمادات اليت يكون فيها ممثـل   وأّيد )ز(

 املنظمة موجودًا يف مكتب آخر؛

حتسني القدرات والرقابة الداخلية يف املواقع املدير العام على مواصلة جهود تدعيم الالمركزية و وشّجع )ح(

امليدانية مبوازاة احلفاظ على القدرات الفنية يف املقر الرئيسي واملواقع امليدانية لتنفيذ برنامج العمل.

اجمللـس املنظمـة علـى احلفـاظ علـى مجيـع املكاتـب اإلقليميـة واإلقليميـة شّجعويف ما خيّص إقليم أفريقيا،  -19

قطرية وعلى تعزيز قدرات تلك املكاتب، وأحاأل علمًا باهلاجس املتعّلق بإمكانية أن تؤدي االعتمادات املتعددة الفرعية وال

 إىل تقويض قدرة املنظمة على توفري خدماتها يف أفريقيا.

CL 154/PV/8و  CL 154/PV/3و CL 154/PV/2و CL 154/6 Rev.1الوثائق   13

 NERC/16/3 Rev.1و ARC/16/6و LARC/16/6، باإلضــافة إىل الوثــائق 46إىل  39ومــن  8، الفقــرات CL 153/14 Rev.1الوثيقــة انظــر   14
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 املسائل الدستورية والقانونية

تقريـر الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

15(2016مارس/آذار  14-16)

اجمللس على تقرير الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وافق -20

وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي: -21

على مشروع قرار اجمللس "التعديالت يف اتفاق إنشاء هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقـة   وافق )أ(

بهـذا التقريـر، وأشـار إىل أن     املرفـق جـيم  صيغته املعدلة من ِقبل اجمللـس، والـذي يـرد يف    الغربية" ب

 التعديالت ستدخل حّيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من جانب اهليئة؛

، 2011على ما قامت به جلنة املباد  األخالقية، اليت أنشئت على أساس جترييب يف عـام   وأثنى )ب(

 ن مفيدًا للغاية بالنسبة إىل املنظمة، وكذلك على ما قدمته مـن مسـاعدة إىل األمانـة   من عمل ممتاز كا

وإىل األعضاء؛

مع توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنـة املاليـة الـيت تفيـد أن جلنـة املبـاد  واتفق )ج(

تمرار عملـها أو متديـد   األخالقية قد اضطلعت باملهمة امللقاة على عاتقها وأنه ليس هناك ما يربر اس

واليتها، وأن املسائل اليت تعاجلها جلنة املباد  األخالقية تندرج ضمن اختصـاص جلنـة املراجعـة    

كذلك مع توصية جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  واتفقاليت ترفع تقريرًا سنويًا إىل جلنة املالية. 

ن الشـؤون األخالقيـة يف رفـع تقـاريره إىل     وجلنة املالية اليت مفادها أن يسـتمر املوظـف املسـؤول عـ    

األجهزة الرئاسية بشأن أنشطة مكتب الشؤون األخالقيـة، رمبـا يف سـياق اسـتعراض جلنـة املاليـة       

جلنة املراجعة؛ لتقرير

املؤمتر بأن جييز للمدير العام إحالة دستور املنظمة والصكوك ذات الصلة إىل قسم املعاهدات يف  وأوصى )د(

 ة بغرض حفظها وتسجيلها ونشرها الحقًا يف جمموعة معاهدات األمم املتحدة؛األمم املتحد

مبساهمة فرع قانون التنمية يف والية املنظمة وإطارها االسرتاتيجي، وأحاأل علمـًا بتشـجيع جلنـة    وسّلم  )هـ(

 الشؤون القانونية والدستورية بـأن يواصـل فـرع قـانون التنميـة عملـه االستشـاري القـانوني اسـتجابةً         

 لألولويات اليت حتددها األقاليم والبلدان؛

وأشار، يف ما يتعلق باالقرتاح املتعلق بإنشاء جامعة عاملية ملصـايد األمسـاك، إىل أنـه مت وضـع اقـرتاح       )و(

منقح، سيعرض لإلحاطة حتت إطار بند أية مسائل أخرى.

CL 154/PV/8و  CL 154/PV/6و CL 154/2 Rev.1/Corr.1و CL 154/2 Rev.1الوثائق   15
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 املسائل املتعلقة باحلوكمة

201916-2016ة برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرت

، علـى  2019-2016أشار اجمللس إىل الوثيقة املعروضة لإلحاطة بشأن برنامج عمله املتعـدد السـنوات للفـرتة     -22

، وطلب مناقشـة االقرتاحـات املتعلقـة بتعـديل اجلـزء بشـأن "النتـائج" جلعلـه أكثـر تركيـزًا           املرفق دالالنحو الوارد يف 

تعقبها مع مرور الوقت، إضافًة إىل اقرتاحات أخرى، واالتفاق عليهـا إلدراجهـا يف    واملتعلقة بتحديد القضايا اليت ينبغي

النسخة املنقحة من برنامج العمل املتعدد السنوات خالل االجتماعات غري الرمسية اليت يعقدها الرئيس املستقل للمجلس 

 مع رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية.

ذها اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائةحالة تنفيذ القرارات اليت اخت

17(2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني 30)

أخذ اجمللس علمًا حبالة تنفيذ القـرارات الـيت اختـذها اجمللـس يف دوراتـه الثالثـة واخلمسـني بعـد املائـة -23

 ( واخلمســـني بعـــد املائـــة2015)مـــارس/آذار ( واحلاديـــة واخلمســـني بعـــد املائـــة 2015)ديســـمرب/كانون األول 

(.2014)ديسمرب/كانون األول 

وأشار اجمللس، على وجه اخلصوص، إىل أن الوالية املنوطة بـالرئيس املسـتقل للمجلـس بعقـد مشـاورات مـع        -24

ممثلـي القطـاع   اجملموعات اإلقليمية بغية التوصل إىل اتفاق بشأن القواعد املقرتحة ملشـاركة منظمـات اجملتمـع املـدني و    

  اخلاص يف اجتماعات املنظمة، قد انتهت.

 املسائل األخرى

اجلدول الزمين الجتماعات األجززة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة

201718 - 2016يف الفرتة  واالجتماعات الرئيسية األخرى

بهـذا   املرفـق هـاء  الواردة يف  2016أخذ اجمللس علمًا بالتعديالت التالية على اجلدول الزمين الجتماعات عام  -25

 عليها كاآلتي: ووافقالتقرير، 

 CL 154/PV/8و  CL 154/PV/6و CL 154/INF/5الوثائق   16
CL 154/PV/8و  CL 154/PV/6و CL 154/INF/8و CL 154/LIM/3الوثائق   17

 CL 154/PV/8و CL 154/PV/6و CL 154/LIM/1 Rev.1الوثائق   18
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أكتوبر/تشـرين األول   6إىل  4ستعقد جلنة مشكالت السلع دورتها احلادية والسبعني خالل الفرتة مـن   )أ(

يـوم   ، علـى أن يسـبقها انعقـاد اجتمـاع وزاري    2016أكتوبر/تشرين األول  5إىل  3بداًل من الفرتة من 

 شرين األول؛ أكتوبر/ت 3

 21إىل  17ســتعقد جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي دورتهــا الثالثــة واألربعــني خــالل الفــرتة مــن   )ب(

، وذلــك نظــرًا إىل 2016أكتوبر/تشــرين األول  22إىل  17بــداًل مــن الفــرتة مــن  أكتوبر/تشــرين األول

.2016أكتوبر/تشرين األول  14االحتفال بيوم األغذية العاملي يوم 

19رات يف املنتديات اليت تزّم والية منظمة األغذية والزراعةالتطو

اجمللس عن تقديره للعروض اليت ُقدمت بشأن املواضيع التالية: أعرب -26

التقرير بشأن املنتديات العاملية املعنية بتغري املنا) والتنوع البيولوجي الذي تضمن عروضًا عن:  )أ(

اف يف االتفاقيـة املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي: تعمـيم التنـوع       االجتماع الثالت عشر ملؤمتر األطـر •

 البيولوجي عرب القطاعات الزراعية؛

والدورة الرابعـة للجلسـة العامـة للمنـرب احلكـومي الـدولي للعلـوم والسياسـات يف جمـال التنـوع•

 البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي؛

 قية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـا)     ونتيجة املؤمتر احلادي والعشرين لألطراف يف اتفا•

 (؛2015ديسمرب/كانون األول  12 -نوفمرب/تشرين الثاني  30باريس، فرنسا، 

اخلطـة   -ونتيجة االجتماع األول لفريق اخلرباء املخصص التابع ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  )ب(

 (؛2016أبريل/نيسان  27-25)نيويورك، االسرتاتيجية للرتتيب الدولي املتعلق بالغابات 

وفريق اخلرباء املشرتك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة: اإلطـار العـاملي )ج(

؛2030للمؤشرات خلطة التنمية املستدامة لعام 

 (؛ 2025-2016وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ) )د(

 ؛  2016 والسنة الدولية للبقول )هـ(

 وآخر املعلومات بشأن تأثري ظاهرتي النينيو والنينيا القابلتني للتطور؛   )و(

(.2016مايو/أّيار  24–23ونتائج مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني )إسطنبول، تركيا  )ز(

CL 154/PV/8و CL 154/PV/7و CL 154/INF/4 Rev.1الوثائق   19
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جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واخلمسني بعد املائة للمجلس

20(2016)ديسمرب/كانون األول 

(.2016ديسمرب/كانون األول  9-5اجمللس جدول األعمال املؤقت لدورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة ) أقّر -27

21اجلامعة العاملية املقرتحة ملصايد األمساك

أحيط اجمللس علمًا باالقرتاح املتعلق بإنشاء جامعة عاملية ملصايد األمساك يف مجهورية كوريا. -28

22ادات املوظفني يف منظمة األغذية والزراعةبيان ممثل احت

نيابة عن احتاد موظفي اخلـدمات العامـة ببيـان باسـم اهليئـات املمثلـة        Elena Rotondoأدلت السيدة  -29

 .ملوظفي املنظمة

CL 154/PV/8و CL 154/PV/6و CL 154/INF/2الوثائق   20

 CL 154/PV/8و CL 154/PV/6الوثيقتان   21
 CL 154/PV/8و CL 154/PV/6الوثيقتان   22
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 املرفق ألف

جدول أعمال الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للمجلس

إجراءات الدورة

واجلدول الزميناعتماد جدول األعمال  -1

 انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها -2

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

2015-2014تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -3

 املؤمترات اإلقليمية -4

ة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقياتقرير الدورة التاسع 4-1 

 تقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد  4-2

 تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا 4-3

تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 4-4

 تقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 4-5

 مساهمات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 4-6

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة احلادية والستني بعد املائة  -5

(2016ايو/أيار م 16للجنة املالية )

(2016مايو/أيار  20-16تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) -6

(2016مايو/أيار  20-16تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية ) -7

نطاق تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذية والزراعة -8

 نونيةاملسائل الدستورية والقا

(2016مارس/آذار  16-14تقريـر الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) -9

املسائل املتعلقة باحلوكمة

 2019-2016برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  -10

املائة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعدحالة  -11

(2015ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاني 30)



CL 154/RE A2 

 املسائل األخرى

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى -12

2017-2016في الفترة -13

والزراعةاليت تهّم والية منظمة األغذية  املنتدياتالتطورات يف  -14

أية مسائل أخرى -15

اجلامعة العاملية املقرتحة ملصايد األمساك 15-1

بيان ممثل احتادات املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة 15-2



B1 CL 154/REP 

املرفق باء

قائمة بالوثائق

CL 154/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 154/2 Rev.1 ؤون الدستورية والقانونيةتقريـر الدورة الثانية بعد املائة للجنة الش 

 (2016 مارس/آذار 14-16)

CL 154/2 Rev.1/Corr.1 تقريـر الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 تصويب -( 2016مارس/آذار  14-16)

CL 154/3 ( 2016مايو/أيار  20-16تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج)

CL 154/4 ( 2016مايو/أيار  20-16تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية)

CL 154/5 تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 (2016مايو/أيار  16والدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية )
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CL 154/INF/8 القواعد واإلجراءات املتعلقة مبشاركة منظمات اجملتمع املدني وممثلي القطاع اخلاص 
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 املرفق جيم

 1/154القرار رقم 

 التعديالت يف اتفاق إنشاء

هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية

إن اجمللس

موافقة اجمللس على اتفاق إنشاء هيئة ملكافحـة اجلـراد الصـحراوي يف املنطقـة الغربيـة، مبوجـب        إذ يستذكر 

 دورته التاسعة عشرة بعد املائة اليت عرقدت يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني من دستور منظمة األغذية والزراعة يف 14املادة 

؛2002فرباير/شباأل  25، والذي دخل حيز التنفيذ يف 2000

التعديالت اليت اقرتحتها على االتفاق اللجنـة التنفيذيـة للهيئـة يف دورتهـا العاشـرة الـيت        وإذ يستذكر كذلك 

؛2015مايو/أيار  20 إىل 18عرقدت يف داكار، السنغال، من 

الـيت مـن املقـرر     أنه بعد موافقة اجمللس، ستعتمد اهليئة التعديالت يف دورتها االسـتثنائية املقبلـة   وإذ يالحظ 

؛2017يناير/كانون الثاني  30عقدها يف أوغادوغو، بوركينا فاسو، يف 

ن اللجنـة قـد   والقانونيـة، وإذ يلحـأ أ   يف تقرير الدورة الثانية بعـد املائـة للجنـة الشـؤون الدسـتورية      وقد نظر 

تنطوي على التزامات جديدة بالنسبة إىل أعضاء اهليئة؛ نوجدت أن التعديالت ل

مـن املـادة    3التعديالت يف اتفاق إنشاء هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقـة الغربيـة، طبقـًا للفقـرة      يقّر 

السادسة عشرة، على النحو الوارد أدناه.

(2016يونيو/حزيران  3مد يف )اعتر

[1الديباجة ]

إن األطراف املتعاقدة،

املاسة إىل تالفى اخلسائر الـيت قـد يلحقهـا اجلـراد الصـحراوي مبجمـل اإلنتـاج الزراعـي واحلرجـي إذ تدرك احلاجة

 والرعوى يف العديد من بلدان غرب ومشال غرب أفريقيا؛

.[.يشار إىل ما يقرتح حذفه حبروف مشطوبة، ويرد النص اجلديد باخلط املائل حتته خط  1]
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االقتصادية الـيت ميكـن أن تـنجم عـن اخلسـائر الـيت يسـببها اجلـراد-عيةاالضطرابات االجتما عن باهلا وإذ ال يغيب

اليت تلحقها عمليات مكافحة  بالنسبة إىل األمن الغذائي وصحة اإلنسان واحليوان والبيئةالصحراوي، واألضرار اخلطرية 

 هذه احلشرة بالبيئة؛

اجلراد الصحراوي على مستوى املنطقـة الغربيـة،    ضرورة قيام تعاون وثيق للغاية يف جمال مكافحة وإذ تضع يف اعتبارها

 وبني هذه املنطقة ومناطق الغزو األخرى بالنظر إىل النطاق الواسع لتحرك اآلفة؛

العمل املرموق الذى تنفذه املنظمة املشرتكة ملكافحة اجلراد والطيـور منـذ سـنوات طويلـة، والـذي       وإذ تأخذ يف حسبانزا

 غذية والزراعة، من خالل هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف مشال غرب أفريقيا؛تنفذه كذلك يف إطار منظمة األ

تتفق على ما يلي:

املادة األوىل

إنشاء اهليئة

تنشئ األطراف املتعاقدة، مبوجب هذا االتفاق، يف إطار منظمة األغذية والزراعـة لألمـم املتحـدة )الـيت سيشـار       

من دستورها، هيئة تردعى "هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي  14قتضى املادة إليها يف ما يلى باسم "املنظمة"( ومب

 يف املنطقة الغربية" )ويشار إليها يف ما يلي باسم "اهليئة"(.

املادة الثانية

الغرض من اهليئة

وث البحـ  مبـا يف ذلـك  الغرض من اهليئة هو أن تشجع على املستويات القطرية واإلقليمية والدولية اإلجـراءات   

للمكافحة الوقائية والردود املالئمة يف ما يتعلق بغزوات اجلراد الصحراوي  إدارة رشيدة ومستدامةوالتدريب لضمان 

 يف نطاق املنطقة الغربية من دائرة انتشاره اليت تشمل غرب ومشال غرب أفريقيا.

املادة الثالثة

حتديد املنطقة

 ،وبوركينـا فاسـو  ة )اليت سيشار إليها يف ما يلى باسم "املنطقة"( اجلزائر، ألغراض هذا االتفاق، تشمل املنطقة الغربي 

ومالي، وليبيا، واملغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتشاد، وتونس، وهى بلدان تضم مسـاحات لتجمـع اجلـراد    

الصحراوي أو تتأثر مباشرة بتكرار حاالت التفشي املبكرة.
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املادة الرابعة

مقر اهليئة

 )يف مـا يلـي "املـدير العـام"(    تقرر اهليئة مكان مقرها. وسيقدم اتفاق املقر، الذي سـيعقد بـني املـدير العـام للمنظمـة       -1

 واحلكومة املعنية، إىل اهليئة إلقراره.

تستفيد اهليئة، مبوافقة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف مشال غرب أفريقيا وحكومة اجلزائر، من مقتنيات تلك  -2

يئة وحتصل أيضا على ممتلكاتها وأصوهلا، يف نهاية املطاف.اهل

املادة اخلامسة

العضوية

إىل هـذا   يتألف أعضاء اهليئة من الدول األعضاء يف املنظمة اليت تشكل املنطقة احملددة يف املادة الثالثة والـيت تنضـم   -1

 االتفاق، بالشروأل املنصوص عليها يف املادة السابعة عشرة أدناه.

، جيوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تقبل يف عضويتها أية دولـة عضـو أخـرى يف املنظمـة أو     عالوة على ذلك -2

أية دولة عضو يف األمم املتحدة، أو يف إحدى وكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذريـة تقـدم طلبـا يف هـذا     

 اق بصيغته السارية وقت انضمامها.الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه قبوهلا لالتف

املادة السادسة

التزامات األعضاء يف ما خيص السياسات القطرية والتعاون اإلقليمي

 بشأن مكافحة اجلراد الصحراوي

يتعهد كل بلد عضو يف اهليئة بتنفيذ اسرتاتيجية املكافحة الوقائيـة والتعامـل مـع اإلصـابة بـاجلراد الصـحراوي يف        -1

ثم تاليف أو تقليل اخلسائر اليت تلحق باملوارد الزراعيـة واحلرجيـة والرعويـة أو بالـدول األخـرى يف منطقـة        أراضيه ومن

 غزوات اجلراد، وذلك باختاذ مجيع التدابري الضرورية باإلضافة اىل اإلجراءات التالية:

 د ومكافحته؛)أ( املشاركة يف تنفيذ أية سياسة مشرتكة تقرها اهليئة من أجل الوقاية من اجلرا

، يتـوىل مراقبـة اجلـراد    يتمتع بأقصى قـدر مـن االسـتقالل   ، مستقل ملكافحة اجلراد الصحراوي)ب( إنشاء جهاز قطري 

؛وتتاح له املوارد البشرية واملادية واملالية الالزمةوالوقاية منه ومكافحته بصورة مستمرة 
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الـيت ميكـن التنبـؤ بهـا،      اجلـراد  األوضاعن خمتلف بشأ عمل طارئة إلدارة خماطر اجلراد الصحراوي)ج( صياغة خطط 

وحتديت هذه اخلطط بصفة منتظمة، وتنفيذها من مواردها اخلاصة أو بدعم من اهليئة، ووضع 

 هذه اخلطط حتت تصرف اهليئة أو احلكومات املعنية؛

التابعة للدول األعضاء األخـرى   )د( تيسري حرية التنقل ، وفقا لإلجراءات اليت حتددها اهليئة، لفرق املراقبة واملكافحة

 اليت تساند الوحدات اخلاصة بها؛

 العمـل  إدارة خمـاطر اجلـراد الصـحراوي   )هـ( وضع معدات وإمدادات للتدخل واحملافظـة عليهـا بغـرض تنفيـذ خطـط      

 املتوخاة يف الفقرة الفرعية )ج(؛

افحــة اجلــراد الصــحراوي والرتخــيص )و( تيســري ختــزين مجيــع املعــدات واإلمــدادات اخلاصــة باهليئــة واملكرســة ملك

باستريادها أو تصديرها دون رسوم مجركية وانتقاهلا حبرية داخل البلد؛

 )ز( اختاذ اإلجراءات املناسبة للتضامن اإلقليمي، كلما دعت احلاجة؛

( العمــل، يف حــدود مــوارد البلــد، علــى تشــجيع ودعــم األنشــطة الــيت تــدعو هلــا اهليئــة يف جمــاالت التــدريب  ح ز)

واالستكشاف والبحوث، مبا يف ذلك االحتفاظ مبحطات حبوث قطرية أو إقليمية لدراسة اجلراد الصحراوي، وينبغي أن 

تكون هذه احملطات مفتوحة للفرق البحثية اإلقليمية والدولية.

يـة والزراعـة،   أمانتهـا ومنظمـة األغذ   وأمينها التنفيذييتعهد كل بلد عضو يف اهليئة بأن خيطر سائر أعضاء اهليئة  -2

وفقا إلجراءات موحدة وبأسرع السـبل، مميـع املعلومـات عـن حالـة اجلـراد وعـن مـدى تقـدم شـالت االستكشـاف

 واملكافحة املنفذة يف أراضي كل منها.

تتعهد البلدان األعضاء بتزويد اهليئة بتقارير دورية عما اختذته من تدابري للوفاء بالتزاماتها املبينة يف الفقرتني -3

 أعاله ومميع ما تطلبه من معلومات ألداء مهامها على النحو السليم. 2و 1

املادة السابعة

وظائف اهليئة

تتمثل وظائف اهليئة يف ما يلى:

األعمال املشرتكة وتقديم املساعدة -1

على اللجنة أن:

قليميـة أو الدوليـة الـيت تتعلـق باستكشـاف      )أ( تشجع، بكافة الوسائل اليت تراها مالئمة، مجيع التدابري القطرية أو اإل

اجلراد أو مكافحته، ونشاطات البحوث اليت جتري يف اإلقليم؛
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)ب( تنظم وتشجع األعمال املشرتكة الستكشاف اجلراد ومكافحته يف املنطقة كلما دعت احلاجة، وتتخـذ هلـذا الغـرض    

 الرتتيبات للحصول على املوارد الالزمة؛

ء يف صياغة وتنفيذ خطط التدريب وخطط إدارة خماطر اجلراد الصـحراوي واملواصـفات البيئيـة    )ج( تساعد الدول األعضا

 وخطط التواصل ونظم الرصد والتقييم؛

( حتدد، بالتشاور مع األعضاء املعنيني، طبيعة وحجم املسـاعدة الـيت حيتـاجون إليهـا لتنفيـذ بـراجمهم القطريـةد ج)

ئة، بوجه خاص، الدول على إعداد خطط عمل طارئة؛وتساعد اهليولدعم الربامج اإلقليمية؛ 

( تساعد، بناء على طلب أي عضو يتعرض لإلصابة باجلراد مبا يتجاوز قدرته على االستكشاف واملكافحة،  هـ د)

 أي تدبري تتبني ضرورته باتفاق مشرتك؛

، باحتياطيـات مـن املعـدات    ( حتـتفأ يف مواقـع اسـرتاتيجية حتـددها اهليئـة، وبالتشـاور مـع األعضـاء املعنـيني         و هـ)

واإلمدادات املخصصة ملكافحة اجلراد الستخدامها يف حالة الطوار ، ولالستعانة بها على وجـه اخلصـوص يف اسـتكمال    

موارد أي عضو.

املعلومات والتنسيق -2

على اهليئة أن:

ن النتـائج احملـرزة، والبحـوث    )أ( تزود الدول األعضاء بانتظام مبعلومات حمدثة عـن أوضـاع اجلـراد الصـحراوي، وعـ     

املنفذة، والربامج املنفذة على املستوى القطري واإلقليمي والدولي، يف إطار مكافحـة اجلـراد الصـحراوي. وتسـهر اهليئـة      

يف  بوجه خاص، على إقامة شبكة فعالة لالتصال بـني الـدول األعضـاء وإدارة معلومـات اجلـراد الصـحراوي يف املنظمـة       

منها من احلصول، بسرعة، على املعلومات اليت حتتاج إليها؛روما، كي تتمكن كل 

)ب( تدعم املنظمات البحثية القطرية يف الدول األعضاء وتنسق البحوث املنفذة يف املنطقة؛

 )ج( تشجع وتنسق برامج االستكشاف املشرتكة يف املنطقة؛

ن مكافحـة اجلـراد الصـحراوي لتعزيـز     )د( تشجع الدول األعضاء على عقد اجتماعـات دوريـة للـوزراء املسـؤولني عـ     

التضامن اإلقليمي. 

التعاون -3

للهيئة أن:

يف اهليئـة، ومـع املؤسسـات     األعضـاء وغـري األعضـاء   ، تعقد ترتيبات أو اتفاقات مـع الـدول   بعد موافقة املدير العام)أ( 

جمال استكشاف اجلراد ومكافحته   والدولية املعنية مباشرة، للقيام بعمل مشرتك يف اإلقليميةالقطرية واملنظمات 

 يف املنطقة؛

)ب( بعد موافقة املدير العام، تعقد ترتيبات أو اتفاقات مع الـدول األعضـاء أو غـري األعضـاء يف اهليئـة ومـع مؤسسـات        

وطنية ومنظمات دولية ألغراض متويل بعض إجراءات اهليئة أو إنشاء صناديق للطوار ؛
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، ترتيبات مع وكـاالت متخصصـة أخـرى يف األمـم املتحـدة للقيـام       للمنظمةدير العام ( تعقد أو تعزز، عن طريق املج ب)

بعمل مشرتك بشأن دراسة اجلراد ومكافحته، ولتبادل املعلومات عن املشكالت املرتبطة باجلراد.

سري العمل -4

تتوىل اهليئة:

( وأيـة لـوائح دائمـة أخـرى، تراهـا      57( و)43) 8)أ( إقرار الئحتها الداخلية، والئحتها املاليـة، وفقـا ألحكـام املـادة     

 ضرورية ألداء وظائفها؛

)ب( دراسة تقرير اللجنة التنفيذية عن أنشطة اهليئة واملوافقة عليه، وتعتمد برنامج عملها وميزانيتها املستقلة باإلضـافة  

 إىل حسابات الفرتة املالية السابقة؛

)الـذى يشـار إليـه فيمـا      للمنظمةتها وميزانيتها املستقلة إىل املدير العام )ج( إحالة تقارير عن أنشطتها وبراجمها وحسابا

، وكذلك عن أية مسألة قد تتطلب اختاذ إجراء بشأنها من قبل جملس املنظمة أو مؤمترها؛يلى باسم "املدير العام"(

 )د( إنشاء جمموعات العمل اليت تراها ضرورية لتطبيق هذا االتفاق.

املادة الثامنة

اهليئة دوراتمل ع

دورات اهليئة -ألف 

تتمثل كل دولة عضو يف اهليئة مبندوب واحد، جيوز أن يرافقـه منـدوب منـاوب وخـرباء ومستشـارون. وجيـوز أن        -1

يشرتك هؤالء املناوبون واخلرباء واملستشارون يف مداوالت اهليئة، دون أن حيق هلم التصويت مـامل يفوضـهم املنـدوب يف    

 عنه. التصويت نيابة

لكل عضو يف اهليئة صوت واحد. وتتخذ قرارات اهليئة بأغلبية األصوات املدىل بها، ما مل ينص على خـالف ذلـك    -2

 يف هذا االتفاق. ويتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء اهليئة؛

تكـون متسـاوقة مـع هـذا      جيوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تعتمد وتعدل الئحتها الداخلية اليت ينبغـي أن  -3

 االتفاق ودستور املنظمة. ويبدأ نفاذ الالئحة الداخلية وأي تعديالت قد تدخل عليها مبجرد اعتماد اهليئة هلا.

( مـن هـذا االتفـاق، بـأن أي عضـو تعـادل متـأخرات اشـرتاكه املـالي أو تتجـاوز مقـدار6)14وفقا ألحكـام املـادة    -4

 رتتني املاليتني السابقتني يفقد حقه يف التصويت.االشرتاكات املستحقة عليه عن الف
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تنتخب اهليئة، يف بداية كل دورة عادية، من بني املندوبني رئيسا ونائبا للرئيس. ويظل الرئيس ونائب الـرئيس يف   -5

 منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية. وجيوز إعادة انتخابهما.

عادية واحدة على األقل كل سنتني. وجيوز له دعوتها إىل عقد دورة استثنائية إذا  يدعو الرئيس اهليئة إىل عقد دورة -6

طلبت اهليئة ذلك خالل دورة عادية، أو إذا طلبت ذلـك اللجنـة التنفيذيـة أو ثلـت أعضـائها، علـى األقـل، يف الفـرتة

 الفاصلة بني دورتني عاديتني.

ئها، الئحتهـا املاليـة الـيت ينبغـي أن تكـون متفقـة مـع املبـاد جيوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، بأغلبية ثلثي أعضا -7

املبينة يف الالئحة املالية للمنظمة. وحتال الالئحة املالية والتعديالت املتعلقة بهـا إىل جلنـة املاليـة يف املنظمـة الـيت هلـا       

 ة للمنظمة.سلطة عدم املوافقة عليها إذا رأت أنها تتعارض مع املباد  املبينة يف الالئحة املالي

 جيوز للمدير العام، أو ملمثل يعينه، أن يشارك يف مجيع اجتماعات اهليئة واللجنـة التنفيذيـة دون أن يكـون لـه     -8

 حق التصويت.

جيوز للهيئة دعوة استشاريني أو خرباء إىل املشاركة يف أعماهلا. -9

وظائف رئيس اهليئة -باء 

لي:تكون وظائف رئيس اهليئة على النحو التا

العمل، مع األمانة، على متابعة التوصيات الصادرة عن كل من اهليئة واللجنة التنفيذية؛ ( )أ

 رفع تقرير عن أنشطته إىل اهليئة خالل الدورات اليت تعقدها.  ( )ب

املادة التاسعة

حاالت الطوارئ

ــ ) إذا اقتضت احلاالت املشار إليها يف املادة السابعة )الفقرتان الفرعيتـان   ــ  و( و)د ه ( اختـاذ  1( مـن الفقـرة   ه

التـدابري الالزمـة    األمني التنفيذيتدابري عاجلة خالل الفرتة الفاصلة بني دورتني للهيئة، يتخذ الرئيس بناء على اقرتاح 

بعد التشاور مع أعضاء اهليئة، سواء عن طريق الربيد أو أية وسيلة اتصال سـريعة أخـرى، بغيـة التصـويت علـى تلـك       

 ات باملراسلة.اإلجراء
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املادة العاشرة

املراقبون

جيوز دعوة الدول األعضاء والدول األعضاء املنتسبة غري األعضاء يف اهليئة، بنـاء علـى طلبهـا، إىل أن متثـل دورات      -1

 اهليئة مبراقب. وجيوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك يف مداوالت اهليئة دون أن يكون له حق التصويت.

 اهليئة وغري األعضاء أو األعضاء املنتسبة يف املنظمة، إذا كانـت مـن أعضـاء األمـم     وز دعوة الدول غري األعضاء يفجي -2

املتحدة أو إحدى وكاالتها املتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، وبعد موافقة اللجنة التنفيذيـة  

ز املراقب، إىل حضور دورات اهليئة بصفة مراقب.ومع مراعاة األحكام اليت يعتمدها مؤمتر املنظمة بشأن منح الدول مرك

جيوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية دولية أو أن تدعو، بناء على طلب، منظمات غري حكومية هلا اختصاصـات   -3

 حمددة يف جمال نشاأل اهليئة إىل حضور دوراتها.

املادة احلادية عشرة

اللجنة التنفيذية

 يف ضـوء مـا  الدول األعضاء يف اهليئة تنتخـبهم اهليئـة    مواطينسة من خرباء اجلراد من تنشأ جلنة تنفيذية تضم مخ -1

ووفقًا ملا تراه من وسائل. وتنتخب اللجنة التنفيذية من بني أعضائها رئيسا ونائـب رئـيس. ويظـل     يتمتعون به من خربة

اليت انتخبوا فيها. وجيوز العادة انتخابهم.الرئيس ونائب الرئيس يف منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية لتلك 

جتتمع اللجنة التنفيذية مـرتني علـى األقـل يف الفـرتة الفاصـلة بـني دورتـني عـاديتني للهيئـة. وتعقـد أحـد هـذين -2

 االجتماعني قبيل الدورة العادية للهيئة. ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية إىل عقد دوراتها، بالتشاور مع رئيس اهليئة.

أمينا للجنة التنفيذية. للهيئةاألمني التنفيذي يعمل  -3

جيوز للجنة التنفيذية دعوة استشاريني أو خرباء إىل املشاركة يف أعماهلا. -4

املادة الثانية عشرة

وظائف اللجنة التنفيذية

تتوىل اللجنة التنفيذية ما يلى:

؛بالرتكيز االسرتاتيجي ألنشطتها سات وبرامج أنشطة اهليئةمبسائل السيا)أ( تقدم إىل اهليئة املقرتحات املتعلقة 
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)ب( ترفع إىل اهليئة مسودة برنامج عمل وميزانية اهليئة باإلضافة إىل احلسابات السنوية للهيئة؛

)ج( تضمن تنفيذ السياسات والربامج اليت تقرها اهليئة وتتخذ التدابري الالزمة ذات الصلة؛

نوي عن أنشطة اهليئة؛)د( تعد مشروع التقرير الس

 )ب( ترعنى مبسائل حمددة حتيلها إليها اهليئة وترفع توصيات بشأنها؛

)ج( بطلب من الرئيس، وبناء على توصية األمني التنفيذي، تتخذ اإلجراءات املناسبة يف حاالت الطوار ؛

 )د( تقدم الدعم لألمانة من أجل إعداد وثائق اهليئة؛

قد توكلها إليها اهليئة.)هـ( تقوم بأية وظائف أخرى 

املادة الثالثة عشرة

األمانة

املوظفون -ألف 

يعّين املدير العام األمني التنفيذي للهيئة. -1

مسؤولني إداريا أمام املـدير   الذين يتبعوناهليئة  وموظفو وموظفيها التنفيذياألمني  يكون توفر املنظمة أمني اهليئة -2 1

م ووضعهم وشروأل عملهم هي تلك السارية على سائر موظفي املنظمة. وسيبذل قصارى اجلهـد  العام. وتكون شروأل تعيينه

 ، مع احرتام شروأل األهلية.فيهااألعضاء  دوهلا الدولالختيار موظفي اهليئة من بني مواطين 

 اختـذتها. كمـا   سياسات اهليئة، ويضطلع بأعماهلا احملددة، وتنفيذ القرارات األخرى اليت التنفيذيينفذ األمني  -23

 )د(.4 -طبقًا للمادة السابعة يتوىل مهام أمني اللجنة التنفيذية ومجاعات العمل اليت قد تنشئها اهليئة 

وظائف األمني التنفيذي -باء 

يتوىل األمني التنفيذي للهيئة ما يلي:

 ري الضرورية املتصلة بذلك؛)أ( احلرص على تنفيذ السياسات والربامج اليت وافقت عليها اهليئة واختاذ التداب

)ب( رصد تنفيذ كل من خطط وبرامج الدول األعضاء للمراقبة واملكافحة الوقائية للجراد وضمان التنسـيق اإلقليمـي   

 حسب املقتضى؛

 )ج( رفع مسودة تقرير سنوي للهيئة عن أنشطتها؛  

 هيئة؛)د( عرض على اهليئة مشاريع برامج العمل وامليزانية واحلسابات السنوية لل
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)هـ( التشاور واحلصول على آراء مجيع أعضاء اللجنة التنفيذيـة أو بعضـهم يف مـا يتعلـق مبسـائل تقنيـة وذلـك حسـب         

 املقتضى وبشتى الوسائل ويف مجيع األوقات؛

 من املادة السابعة. 3)و( بعد موافقة املدير العام، التوقيع على ترتيبات أو اتفاقات طبقًا للفقرة 

ة عشرةاملادة الرابع

الشؤون املالية

تتعهد الدول األعضاء يف اهليئة بأن تسدد كل سنة اشـرتاكا يف امليزانيـة املسـتقلة، وفقـا جلـدول اشـرتاكات يعتمـد -1

 بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة.

قصـارى   تعتمد اهليئة، يف كل دورة عادية، ميزانيتها املستقلة بتوافق اآلراء، وفى حالـة تعـذر التوصـل، بعـد بـذل      -2

 اجلهد، إىل توافق يف اآلراء خالل الدورة، تطرح املسألة للتصويت وتعتمد امليزانية بأغلبية ثلثي األعضاء.

تسدد االشرتاكات بعمالت قابلة للتحويل، مامل تقرر اهليئة خالف ذلك مبوافقة مع املدير العام. -3

اعدة من دول ومنظمات وأفراد ومصـادر أخـرى ألغـراض    جيوز أيضا للهيئة أن تقبل تربعات وأشكاال أخرى من املس -4

 تتصل مبمارسة أي وظيفة من وظائفها.

تودع االشرتاكات والتربعات وأشكال املساعدة األخرى يف حساب أمانة يديره املدير العام وفقا لالئحة املالية للمنظمة. -5

ه يف التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجـاوز  عضو اهليئة الذى يتأخر عن سداد اشرتاكاته يف اهليئة يفقد حق -6

مقدار االشرتاكات املستحقة عليه عن السنتني التقومييتني السـابقتني. ولكـن جيـوز للهيئـة أن تـرخص هلـذا العضـو أن

 يشارك يف التصويت إذا رأت أن عدم السداد يعزى إىل عوامل خارجة عن إرادته.

املادة اخلامسة عشرة

املصروفات

تسدد مصروفات اهليئة من ميزانيتها، فيما عدا املصروفات املتعلقة بـاملوظفني الـذين تـوفرهم املنظمـة وبالتسـهيالت       -1

واخلدمات اليت قد تقدمها. وحتدد وتدفع املصروفات اليت تتحملها املنظمة يف حدود امليزانية السنوية اليت يعدها املـدير  

 قا ألحكام دستورها والئحتها العامة والئحتها املالية.العام للمنظمة ويقرها مؤمتر املنظمة طب
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املصروفات اليت يتكبدها مندوبو الدول األعضاء يف اهليئـة ومنـاوبوهم ومـن يسـتعينون بهـم مـن خـرباء ومستشـارين -2

ا للمشاركة يف دورات اهليئة، وكذلك املصـروفات الـيت يتكبـدها املراقبـون، تتحملـها حكومـة أو منظمـة كـل مـنهم. أمـ          

املصروفات اليت يتكبدها ممثل كل دولة عضو يف اهليئة للمشاركة يف دورات اللجنة التنفيذية فتتحملها اهليئة.

تتحمل اهليئة مصروفات االستشاريني أو اخلرباء املدعوين إىل املشاركة يف أعمال اهليئة أو اللجنة التنفيذية. -3

ة اهليئة املسبقة.خيضع دفع املصروفات من حساب األمانة ملوافق -4

تتحمل املنظمة مصروفات األمانة. -5 4

املادة السادسة عشرة

التعديالت

جيوز تعديل هذا االتفاق بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة. -1

جيوز ألى عضو يف اهليئة وللمدير العام تقديم اقرتاحات لتعديل االتفاق. وترسل املقرتحات املقدمة مـن األعضـاء إىل    -2

ن رئيس اهليئة واملدير العام للمنظمة، وترسل املقرتحات املقدمـة مـن املـدير العـام إىل رئـيس اهليئـة، وذلـك قبـلكل م

افتتاح الدورة اليت ستدرس فيها هذه املقرتحات مبائة وعشرين يوما على األقل. ويبّلغ املدير العام مجيع أعضـاء اهليئـة   

 على الفور بأي تعديل مقرتح.

يل هلذا االتفاق إىل جملس املنظمة الذى جيوز له أال يوافق عليه إذا كـان يتعـارض تعارضـا جليـا مـع      حيال أي تعد -3

 غايات وأهداف املنظمة وأحكام دستورها.

تدخل التعديالت اليت ال تنطوي على أي التزامات جديدة على أعضاء اهليئة حّيز النفاذ بالنسـبة جلميـع األعضـاء     -4

 أعاله. 3اهليئة هلا، مع مراعاة أحكام الفقرة  اعتبارا من تاريخ إقرار

التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة على أعضاء اهليئة، ال تدخل، بعد اعتماد اهليئـة هلـا. ومـع مراعـاة      -5

قبـول  أعاله، حّيز النفاذ إزاء كل عضو من أعضاء اهليئة إاّل اعتبارا من تاريخ قبوله هلا. وتـودع صـكوك    3أحكام الفقرة 

التعديالت اليت تتضمن التزامات جديدة لدى املدير العام. ويبّلغ املدير العام مجيع أعضاء اهليئـة واألمـني العـام ملنظمـة     

األمم املتحدة بهذا القبول. وتظل حقوق والتزامات أي عضو يف اهليئة اليت ال تقبل أي تعديل يتضـمن التزامـات جديـدة    

 ل التعديل.خاضعة ألحكام االتفاق السارية قب
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يبّلغ املدير العام مجيع أعضاء اهليئة، ومجيع األعضاء، واألعضاء املنتسبني يف املنظمة واألمـني العـام ملنظمـة األمـم      -6

  املتحدة بدخول التعديالت حّيز النفاذ.

املادة السابعة عشرة

االنضمام

هلذا االتفـاق بإيـداع صـك القبـول لـدى املـدير العـام،، ، يشار إليه يف املادة الثالثةيسرى قبول أي عضو يف املنظمة -1

 ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك.

مـن املـادة اخلامسـة هلـذا االتفـاق نافـذ        2يصبح قبول الدول غري األعضاء يف املنظمة، املشار إليها أعـاله يف الفقـرة    -2

 ية.املفعول اعتبارا من تاريخ موافقة اهليئة على طلب العضو

يبّلغ املدير العام مجيع أعضاء اهليئة، ومجيع األعضاء واألعضاء املنتسـبني يف املنظمـة واألمـني العـام ملنظمـة األمـم        -3

 املتحدة مميع حاالت االنضمام اليت أصبحت نافذة املفعول.

املادة الثامنة عشرة

التحفظات

حفظـات، وفقـا للقواعـد العامـة للقـانون الـدولي العـامجيوز أن يقرتن االنضمام إىل هـذا االتفـاق مـع إبـداء الت     

.1969( املعتمدة يف عام 2بصيغتها الواردة يف أحكام اتفاق فيينا لقانون املعاهدات )الباب الثاني، الفرع 

املادة التاسعة عشرة

السريان

( أعـاله  1ا يف املـادة اخلامسـة )  يسرى هذا االتفاق مبجرد أن تصبح مخس من الدول األعضاء يف املنظمة املشـار إليهـ   -1

 أطرافا فيه بإيداع صك االنضمام وفقا ألحكام املادة السابعة عشرة.

يبّلغ املدير العام للمنظمة مجيع الدول املذكورة يف املادة الثالثة من االتفاق، وكذلك األعضاء واألعضاء املنتسبني  -2

 خول هذا االتفاق حّيز النفاذ.يف املنظمة واألمني العام لألمم املتحدة، بتاريخ د
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املادة العشرون

االنسحاب

جيوز ألى عضو يف اهليئة، بعد انقضاء سنة من التاريخ الـذى أصـبح فيـه طرفـا، االنسـحاب مـن االتفـاق احلـالي -1

ملنتسـبني يف  بإخطار كتابي بانسحابه هذا يرسله إىل املدير العام الذى يبّلغ على الفور مجيع أعضـاء اهليئـة، واألعضـاء ا   

املنظمة، وكذلك األمني العام لألمم املتحدة. ويصبح االنسحاب نافذ املفعول يف نهاية السنة التقوميية التالية للسـنة الـيت   

 يتلقى املدير العام خالهلا اإلخطار.

أي عضو يف اهليئة يوجه إخطارا بانسحابه من املنظمة يعترب منسحبا يف الوقت نفسه من اهليئة. -2

ادة احلادية والعشرونامل

انقضاء االتفاق

ينتهى هذا االتفاق من تلقاء ذاته متى أصبح عدد أعضاء اهليئة، من جراء االنسحابات، أقل من مخسة مـا مل يقـرر    -1

أعضاء اهليئة املتبقون باإلمجاع خالف ذلك. ويبّلغ املدير العام مجيع أعضـاء اهليئـة، واألعضـاء املنتسـبني يف املنظمـة،      

 األمني العام لألمم املتحدة بهذا االنقضاء.و

يتوىل املدير العام، عند انقضاء االتفاق، تصفية أصـول اهليئـة ثـم يقـوم بعـد تسـوية اخلصـوم بتوزيـع الرصـيد بـني -2

 األعضاء بالتناسب على أساس جدول االشرتاكات الساري وقت التصفية.

املادة الثانية والعشرون

اخلالفاتتفسري االتفاق وتسوية 

يعرض أي خالف يتعلق بتفسري أو تطبيق هذا االتفاق ال تنجح اهليئة يف تسويته على جلنـة مؤلفـة مـن عضـو      

يعينه كل طرف يف النزاع ومن رئيس خيتاره أعضاء هذه اللجنة. وعلى الرغم من أن توصيات هذه اللجنة ليسـت ملزمـة   

ب األطـراف املعنيـة يف املسـألة املسـببة للنـزاع. فـإن فشـل هـذا         يف طبيعتها فإنها تفيد كأساس للنظر من جديد من جانـ 

اإلجراء يف التوصل إىل تسوية، يرعرض النزاع على حمكمة العدل الدوليـة وفقـا للنظـام األساسـي للمحكمـة، مـا مل تتفـق        

 األطراف املعنية على طريقة أخرى لتسوية اخلالف.
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املادة الثالثة والعشرون

جزة اإليداع

العام للمنظمة هو جهة إيداع هذا االتفاق، وعليه بهذه الصفة أن:املدير 

)أ( يرسل نسخا معتمدة من هذا االتفاق إىل كل عضو وعضو منتسب يف املنظمة، وكذلك إىل الدول غري األعضاء يف املنظمة 

 اليت جيوز هلا أن تصبح أطرافا يف االتفاق؛

مـن ميثـاق    102، لدى األمانة العامة لألمم املتحدة، وفقا ألحكام املادة )ب( يسّجل هذا االتفاق، فور دخوله حّيز النفاذ

 األمم املتحدة؛

)ج( يبّلغ كل عضو من األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة ينضم إىل االتفاق وكل دولة غري عضو تقبل عضوا 

يف اهليئة مبا يلى:

ول غري األعضاء يف املنظمة؛( طلبات االنضمام إىل عضوية اهليئة املقدمة من الد1)

 ( اقرتاحات تعديل هذا االتفاق؛2)

)د( يبّلغ كل عضو وكل عضو منتسب يف املنظمة والدول غري األعضاء يف املنظمة اليت جيوز هلا أن تصبح أطرافـا يف هـذا   

االتفاق مبا يلى:

 ( إيداع صك من صكوك االنضمام، وفقا ألحكام املادة السابعة عشرة؛1)

ريخ دخول هذا االتفاق حّيز النفاذ، وفقا ألحكام املادة التاسعة عشرة؛( تا2)

 ( التحفظات على أحكام هذا االتفاق، وفقا للمادة الثامنة عشرة؛3)

 ( اعتماد تعديالت هلذا االتفاق، وفقا ألحكام املادة السادسة عشرة؛4)

 ( حاالت االنسحاب من هذا االتفاق، وفقا للمادة العشرين؛5)

 نقضاء هذا االتفاق وفقا ألحكام املادة احلادية والعشرين.( ا6)

املادة الرابعة والعشرون

اللغات ذات احلجية

 النصوص العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية متساوية يف احلجية. 
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 دالاملرفق 

 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات

2019-2016نسخة منقحة تغطي الفرتة 

اهلدف العام للمجلس -أواًل

يعطي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناسب إىل املؤمتر بشأن اسـرتاتيجيات املنظمـة وأولوياتهـا     -1

وبراجمها وميزانيتها، وأيضًا بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية. وعماًل بالنصـوص  األساسـية وبقـرار    

يقوم اجمللس بدور حيوي إلعداد اإلطار االسرتاتيجي واخلطـة املتوسـطة األجـل وبرنـامج العمـل      ، 8/2009املؤمتر رقم 

وامليزانية للمنظمة وميارس وظيفيت رصد ومراقبـة تنفيـذ قـرارات احلوكمـة باالسـتناد إىل النصـوص األساسـية للمنظمـة.

شأن املسـائل املتعلقـة بتنفيـذ برنـامج العمـل      ويضطلع اجمللس باألخّص بدور رئيسي يف اختاذ القرارات وإسداء املشورة ب

وامليزانية. وينتخب اجمللس أيضا أعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة كـل سـنتني      

وستة أعضاء للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي سنويا ويـوفر تقييمـات واضـحة عـن حالـة األغذيـة والزراعـة يف

عامل واملسائل ذات الصلة اليت قد حيليها إليه اجمللس. وهو يعمل بفعالّية وكفاءة وباالستناد إىل النتائج، ويعقد دوراته ال

 "واو" أدناه ومع املذكرة عن أساليب عمل اجمللس. -مبا يتماشى مع خطة العمل املتجددة املبّينة يف القسم ثانيًا 

( بشأن برنـامج  2015أقرها املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني )يونيو/حزيران ويوجه االنتباه إىل التوصية اليت  -2

 العمل املتعدد السنوات:

ميكن إضافة قسم عن "املسائل املعّلقة واالسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها مع الوقت" عنـدما تنشـأ عـن األجهـزة     

عدد السنوات للمجلس واللجـان التابعـة لـه مـن     الرئاسية املعنية، إال أنه ينبغي حتسني نسق برنامج العمل املت

.  1خالل جعل القسم املتعلق بالنتائج أكثر تركيزا وحتديدا

وقد يرغب األعضاء يف مراعاة هذه التوصية عندما يقرتحون إدخال حتسينات على برنامج عمـل اجمللـس    -3

 املتعدد السنوات.

النتائج -ثانيًا

ات والتخطيط للميزانيةاالسرتاتيجية وحتديد األولوي -ألف

تتواءم القرارات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها وبراجمهـا وميزانيتهـا،    النتيجة: -4

باإلضافة إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل، مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وتتبع توجيهات اجمللس بهذا الصـدد  

 والعمل وامليزانية اخلاص بها. كما ترد يف برنامج

C 2015/26 Rev.1الوثيقة   1

http://www.fao.org/3/a-mm732rev1a.pdf
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:املؤشرات والغايات -5

تربز يف تقرير املؤمتر التوصيات الصادرة عـن اجمللـس بشـأن اإلطـار االسـرتاتيجي واخلطـة املتوسـطة )أ(

 األجل وبرنامج العمل وامليزانية.

ة مـن اجمللـس تتعلـق    عند استعراض املؤمتر مليزانية املنظمة واملوافقة عليها، تكون لديه توصية صرحي )ب(

.2باملواءمة بني االسرتاتيجيات واألولويات وبرامج العمل مع امليزانية املقرتحة للمنظمة

حتظى توجيهات اجمللس حول مسائل األغذية والزراعة يف العامل على موافقة املؤمتر. )ج(

يوافق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت الذي أوصاه به اجمللس. )د(

إصدار مقررات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر تعكس أولويات األعضـاء ملعاجلـة مسـائل     رجات:املخ -6

األمن الغذائي والزراعة يف سياق األهداف االسرتاتيجية للمنظمـة كمـا تـرد يف اخلطـة املتوسـطة األجـل وبرنـامج العمـل

وامليزانية ويف التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر.

األنشطة: -7

اســتعراض وتقيــيم التوصــيات الصــادرة عــن األجهــزة الرئاســية للمنظمــة ال ســيما اســتعراض وتقيــيم   )أ(

التوصيات الصادرة عن جلنيت املالية والربنامج وعن اجتماعاتهما املشرتكة بشأن اإلطـار االسـرتاتيجي   

 املؤمتر. واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، ورفع توصيات واضحة عنها إىل

استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولويات الفنيـة واملسـائل املتعلقـة     )ب(

 بامليزانية.

استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليميـة واملسـائل    (ج)

املتعلقة بامليزانية.

سائل الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل حسب املقتضى.تقييم امل (د)

 القرارات بشأن أّي تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية. (هـ)

 رفع توصيات إىل املـؤمتر بشـأن القـرارات اخلاصـة بالربنـامج وامليزانيـة، مبـا يشـمل مضـمون          (و)

 امليزانية ومستواها.

وضوع الرئيسي للنقا  العام خالل دورة املؤمتر.رفع توصية بشأن امل (ز)

 رفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر. (ح)

وضع سلسلة من أولويات األعضاء باعتبارها خطة عمل تنظيمية. (أل)

 تنفيذ خطة العمل الفورية خبصوص جملس املنظمة، 8/2009النصوص األساسية، اجلزء الثاني، دال، القرار   2
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:أساليب العمل -8

ؤمترات اإلقليميـة  عقد اجتماعات تنسيق غـري رمسيـة لرؤسـاء وأمانـات جلـنيت الربنـامج واملاليـة واملـ         )أ(

 واللجان الفنية، بإشراف الرئيس املستقّل للمجلس.

عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة وكبـار أعضـاء األمانـة، بإشـراف )ب(

 الرئيس املستقّل للمجلس.

عة.إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزرا )ج(

رصد تنفيذ القرارات املتصلة باحلوكمة -باء

: إسداء املشورة للمؤمتر من خالل قرارات عن احلوكمة تـدعم بصـورة مباشـرة األهـداف االسـرتاتيجية      النتيجة -9

 للمنظمة والعمل بانتظام على رصد تنفيذ تلك القرارات.

:املؤشرات والغايات -10

ات اجمللس واملؤمتر بشأن احلوكمـة يف املواعيـد املقـررة هلـا، وإبـراز      قيام اجمللس مبتابعة تنفيذ قرار )أ(

 ذلك يف تقرير املؤمتر.

استعراض التوصيات بشأن التدابري الرامية إىل زيـادة كفـاءة األجهـزة الرئاسـية وتقييمهـا مـن جانـب )ب(

اجمللس قبل إحالتها إىل املؤمتر.

توصيات إىل املؤمتر تعكـس تقيـيم اجمللـس لتنفيـذ القـرارات       إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورفع املخرجات: -11

 املتعلقة باحلوكمة.

األنشطة: -12

استعراض القرارات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها. )أ(

استعراض برامج العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم التقارير املرحلية بهذا الشأن. )ب(

 يات واختاذ قرارات عن احلاجة إىل عقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة.رفع توص )ج(

استعراض وتقييم القضايا اخلاصة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيـات الواقعـة ضـمن نطـاق اختصـاص       )د(

 منظمة األغذية والزراعة.

ة.استعراض املستجدات يف منتديات أخرى تهّم والية منظمة األغذية والزراع )هـ(
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أساليب العمل: -13

 طريقة إرجاع املعلومات إىل املؤمتر من خالل تقارير عن تنفيذ القرارات املتعلقة باحلوكمة. )أ(

عقد اجتماعات تنسـيق غـري رمسيـة لرؤسـاء وأمانـات جلنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة وجلـنيت )ب(

 بإشراف الرئيس املستقّل للمجلس. الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية،

عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة وكبـار أعضـاء األمانـة، بإشـراف )ج(

 الرئيس املستقّل للمجلس.

إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. )د(

تورية بواسطة اللجان الفنية.تلقي مشورة األجهزة الدس )هـ(

ممارسة وظائف اإلشراف -جيم

وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية وإداريـة تعمـل بشـكل سـليم وخضـوعها للرصـد        النتيجة: -14

 املنتظم من قبل اجمللس.

املؤشرات والغايات: -15

ي.عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوني واملالي واإلدار )أ(

إجراء تقييم شفاف ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضاًل عن اإلشراف الرقابي واألخالقي. )ب(

إجراء االنتخابات املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلا. )ج(

 تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبقًا للقواعد واملعايري املعمول بها حاليًا. )د(

دول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسـية ملنظمـة األغذيـة والزراعـة واالجتماعـات      تطابق اجل )هـ(

الرئيسية األخرى مع اجلدول املقرر لالجتماعـات، مـن أجـل تطبيـق نظـام إعـداد الـربامج وامليزانيـة

والرصد املستند إىل النتائج.

ملـؤمتر تكفـل حسـن سـري األطـر القانونيـة       إصـدار قـرارات واضـحة ودقيقـة ورفـع توصـيات إىل ا       املخرجات: -16

 واألخالقية واملالية واإلدارية للمنظمة.

األنشطة: -17

استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأن أداء امليزانية والربنامج وعمليات  )أ(

 ئة املوارد واملساهمات الطوعية.النقل بني أبواب امليزانية واألوضاع املالية للمنظمة، مبا يف ذلك تعب

استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية خبصوص املباد  األخالقية، واملراجعـة الداخليـة واخلارجيـة     )ب(

على حد سواء.
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استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية بشأن السياسات والنظم، يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية  )ج(

ملــوارد البشــرية والعمليــات اإلداريــة واخلاصــة باألعمــال والتعاقــد والشــراء علــى حــد ســواء، بشــأن ا

 وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 استعراض وتقييم توصيات جلنيت الربنامج واملالية بشـأن عمليـات التقيـيم االسـرتاتيجي وتقريـر      )د(

تنفيذ الربامج.

 لقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية.استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورية وا )هـ(

تقريـر لـإلدارة    -( 2016تقييم مستقّل لوظيفة التقييم كـل سـت سـنوات )االسـتعراض األول يف عـام       )و(

واجمللس مع توصيات جلنة الربنامج.

أساليب العمل: -18

 ومـن جلنـة الشـؤون    تلقي املشورة من جلـنيت املاليـة والربنـامج ومـن اجتماعاتهمـا املشـرتكة،       )أ(

 الدستورية والقانونية.

إجراء دراسة معّمقة إلحدى املسائل الرئيسية املتصـلة باإلطـار االسـرتاتيجي للمنظمـة والـيت خيتارهـا        )ب(

 اجمللس مرة كل سنتني.

إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.  )ج(

دارة وتقييمهرصد أداء اإل -دال

خضوع الغايات احملددة ألداء اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس. النتيجة: -19

املؤشرات والغايات: -20

متاشي أداء اإلدارة مع الغايات احملددة على مستوى األداء. )أ(

 إجراء التعديالت الالزمة يف أهداف األداء. )ب(

 القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توصيات إىل املؤمتر.: اختاذ املخرجات -21

األنشطة: -22

رصد أداء اإلدارة مقارنة بأهداف األداء يف إطار نظـام إعـداد امليزانيـة واإلدارة باالسـتناد إىل النتـائج،       )أ(

لربنـامج  وبالعودة إىل اخلطة املتوسطة األجـل/ برنـامج العمـل وامليزانيـة وإىل تقـارير جلـنيت املاليـة وا       

واجتماعاتهما املشرتكة.

تقرير تنفيذ الربامج. )ب(
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 استعراض مساهمة املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج التنظيمية. )ج(

العمل بصورة دورية على إجراء تقييم شفاف ومهـين ومسـتقّل ألداء املنظمـة مـن حيـت مسـاهمتها يف        )د(

 عل.حتقيق املخرجات والتأثريات املقررة بالف

دراسة توصيات جلنيت الربنامج واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانية. )هـ(

توصيات جلنة الربنامج حول عمليات التقييم االسرتاتيجية ومتابعتها الالحقة. )و(

:أساليب العمل -23

يف منظمة األغذية والزراعة. إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة )أ(

 عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء. )ب(

 عروض تقّدمها األمانة إىل اجمللس عن اسرتاتيجيات وسياسات اإلدارة. )ج(

 إحاطة غري رمسية من قبل اجلهازين اللذين ميثالن موظفي املنظمة. )د(

ختطيط العمل وأساليب العمل -هاء

العمل احملّسنة. سم عمل اجمللس بالكفاءة واالستباق واملشاركة طبقًا خلطط العمل املوضوعة وأساليب: يّتالنتيجة -24

املؤشرات والغايات: -25

 الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس. )أ(

إعداد تقارير موجزة للمجلـس تتضـمن بشـكل رئيسـي االسـتنتاجات والقـرارات والتوصـيات، وتتـاح )ب(

 وجيزة من اختتام الدورة.لألعضاء بعد فرتة 

إعداد صفحة غالف موّحدة لوثائق اجمللس يرد فيها اإلجراء املقرتح اختاذه داخل إطار. )ج(

إتاحة وثائق اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة. )د(

املخرجات: -26

 خطة عمل متعددة السنوات للمجلس. )أ(

 لس.نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمل )ب(

 إحاطة سنوية ألعضاء اجمللس اجلدد. )ج(

حتديت وثيقة "مقدمة جمللس منظمة األغذية والزراعة" كما هو مطلوب. )د(
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األنشطة: -27

إعداد خطة عمل متعددة السنوات للمجلس تتضّمن مؤشرات لألداء. )أ(

وات للمجلس.إعداد تقرير مرحلي يرعرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السن )ب(

إجراء استعراض منتظم ألساليب عمل اجمللس، مبا يشمل مقاييس لألداء. )ج(

 استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس. )د(

إجراء دراسة ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخرى، بهـدف إدخـال حتسـينات ممكنـة علـى       )هـ(

وات.إجراءات عمل اجمللس وتطبيق خطة عمله املتعددة السن

أساليب العمل: -28

 إجراء مداوالت منّظمة ومرّكزة خالل دورات اجمللس. )أ(

اختاذ ترتيبات فّعالة لصياغة تقارير اجمللس اليت تستند إىل االستنتاجات اليت يتوصل إليها الـرئيس   )ب(

املستقل للمجلس يف إغالق وتلخيص كل بند.

 لى أن يتم حتديدها وفقًا ألولويتها وملدى أهميتها.إقامة أنشطة منتظمة يف ما بني الدورات، ع )ج(

القيام، عند االقتضاء، بتعزيز املوارد البشرية واملالية اليت حشدتها األمانة من أجل تنفيذ خطة العمـل   )د(

 املتعددة السنوات ومتابعتها.

شـراف الـرئيس   عقد اجتماعات غري رمسية لرؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة وكبـار أعضـاء األمانـة، بإ       )هـ(

املستقّل للمجلس.

إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. )و(

دورات اجمللس وخطة عمله -واو

يعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة، وذلك على النحو التالي: -29

 ن الفرتة املالية؛دورتان يف السنة األوىل م )أ(

يومًا على األقل من الدورات العادية للمؤمتر اليت يقـوم اجمللـس خالهلـا بشـكل      60دورة واحدة قبل  )ب(

سـنوات(، واخلطـة املتوسـطة     4خاص برفع توصيات إىل املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي )مـرة كـل   

 األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛

الدورة العادية للمؤمتر الـيت يقـوم اجمللـس خالهلـا بشـكل خـاص بانتخـاب دورة واحدة فور انتهاء )ج(

رؤساء وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ 

ودورة يف نهاية السنة الثانية من الفرتة املالية. )د(
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ارد يف اجلداول أدنـاه، علـى أن يـتم تعديلـه     يكون شكل خطة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على النحو الو -30

كّلما طلب اجمللس ذلك، مبا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفـع تقاريرهـا إليـه، ومـن هنـا      

 تضاف عبارة "حيدد الحقا" )يقرر فيما بعد ( إىل بعض البنود.

قة عن حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف دورته السابقة.يقوم اجمللس يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثي -31

يف نهاية كل دورة من الدورات، يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية. -32

يتناول اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته، مبا فيها البنود التالية: -33

 سائل اإلشراف األخرى؛املراجعة واملباد  األخالقية وم )أ(

 املوارد البشرية؛ )ب(

 تعبئة املوارد، مبا يف ذلك املساهمات الطوعية؛ )ج(

 مسائل الالمركزية؛ )د(

 مسائل التعاقد والشراء؛ )هـ(

 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )و(

 عمليات التقييم االسرتاتيجي، وردود اإلدارة؛ )ز(

 منظومة األمم املتحدة ككّل بشأن مسائل اإلشراف اليت تؤثر على املنظمة. املستجدات يف )ح(
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2016ديسمرب/ كانون األول  -الدورة اخلامسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 تيجي استعراض اإلطار االسرتا (1)
( )حيدد الحقا(2016تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)
 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة الربنامج )...  (3)
 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة املالية )...  (4)

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 )حيدد الحقا(( 2016تقرير جلنة الزراعة )... (5)
 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة مشكالت السلع )... (6)
 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة مصايد األمساك )... (7)
( )حيدد الحقا( )مبا يف ذلك البند الفرعي عن املؤمتر العاملي للغابات(2016تقرير جلنة الغابات )... (8)
 ( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )... (9)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

( )حيدد الحقا(2016تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ).. (10)

 مسائل احلوكمة

امة الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع للمناقشة الع (11)
 يف املؤمتر(

2020-2017برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)

حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

مسائل أخرى

برنامج األغذية العاملي: (14)
انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)
2015لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام التقرير السنوي للمجلس التنفيذي  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (15)
2018-2016اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (16)

 مجلسجدول األعمال املؤقت للدورة التالية لل (17)

2017الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، أبريل/ نيسان 

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (1)
( )حيدد الحقا(2017الربنامج واملالية )... تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت  (2)
 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة الربنامج )...  (3)
 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة املالية )...  (4)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )... (5)

 مسائل احلوكمة

توصية إىل املؤمتر -الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت(  (6)
 2020-2017برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (7)
 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (8)

 مسائل أخرى

 ة األغذية والزراعةالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظم (9)
2018-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (10)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (11)
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2017الدورة السابعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يوليو/ متوز 

 انتخاب اللجان

 ب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة الربنامجانتخا (1)

 انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة املالية (2)

انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية  (3)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)

 نظمة األغذية والزراعةالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية م (5)

 2018-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (6)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)

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

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2019-2018املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)

( )حيدد الحقا(2017تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 )حيدد الحقا( (2017تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة املالية )...  (4)

 جلنة األمن الغذائي العاملي

( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )أكتوبر/ تشرين األول  (5)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

دد الحقا(( )حي2017تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (6)

 مسائل احلوكمة

برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:  (7)

 جلنة املالية 

 جلنة الربنامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

2021-2018برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

ائل أخرىمس

برنامج األغذية العاملي: (10)

انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)

2016التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 عةالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزرا (11)

2019-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)
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2018يوليو/ متوز  -الدورة التاسعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران

 ج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةاملسائل املتعلقة بالربنام
 2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (1)
( )حيدد الحقا(2018تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الربنامج )...  (3)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة املالية )...  (4)

 املؤمترات اإلقليمية
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )... (5)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد  )... (6)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )... (7)
( )حيدد الحقا(2018بحر الكارييب )...تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية وال (8)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى )... (9)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )... (10)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )حيدد الحقا(2018)... تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (11)

 مسائل احلوكمة
2021-2018برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى
 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (14)
2019-2018ئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الر (15)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (16)

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

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
( )حيدد الحقا(2018تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (1)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الربنامج )...  (2)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة املالية )...  (3)

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي
 الحقا( ( )حيدد2018تقرير جلنة الزراعة )... (4)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة مشكالت السلع )... (5)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة مصايد األمساك )... (6)
 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الغابات )... (7)
( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )... (8)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )حيدد الحقا(2018قرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )... ت (9)

 مسائل احلوكمة
الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع  (10)

 للمناقشة العامة يف املؤمتر(
2022-2019سنوات للفرتة برنامج عمل اجمللس املتعدد ال (11)

حالة تنفيذ قرارات اجمللس (12)
مسائل أخرى

برنامج األغذية العاملي: (13)
انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)
2017التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 تطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعةال (14)
2020-2018اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (15)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (16)
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2019أبريل/نيسان  –رس/آذار الدورة احلادية والستون بعد املائة للمجلس، ما

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2021-2020وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (1)

(( )حيدد الحقًا2019تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة املالية )...  (4)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (5)

 مسائل احلوكمة

 كلمات املرشحني ملنصب املدير العام (6)

التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر –لرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت( ا (7)

  2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس  (9)

 مسائل أخرى

 منظمة األغذية والزراعة التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية (10)

2020-2019اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (11)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (12)

2019يوليو/متوز  –الدورة الثانية والستون بعد املائة للمجلس، يونيو/حزيران 

 اللجانانتخاب 

 انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء االثين عشر فيها  (1)

 انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء االثين عشر فيها  (2)

انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها  (3)

 مسائل أخرى

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر  (4)

 نتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعةالتطورات يف امل (5)

2020-2019اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (6)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)
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2019ديسمرب/كانون األول  –اني الدورة الثالثة والستون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/تشرين الث

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية  (1)

( )حيدد الحقًا(2019تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2019... تقرير جلنة الربنامج ) (3)

 ( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة املالية )...  (4)

 جلنة األمن الغذائي العاملي

( )حيدد الحقا(2019تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )...  (5)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

قا(( )حيدد الح2019تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (6)

 مسائل احلوكمة

برنامج العمل املتعدد السنوات لكل من: (7)

 جلنة املالية 

 جلنة الربنامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

 2023-2020برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس  (9)

 رىمسائل أخ

 برنامج األغذية العاملي: (10)

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)

 .2018والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (11)

2021-2019ل الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة اجلدو (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)
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 املرفق هاء

اجلدول الزمين الجتماعات األجززة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعة

 2017-2016لدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الفرتة والصندوق ا

20162017
يناير/كانون الثاني

 برنامج األغذية العاملي*فرباير/شباط

ــندوق    ــافظي الصـ ــس حمـ جملـ

 الدولي للتنمية الزراعية

ــا   34 املــؤمتر اإلقليمــي ألمريك

ومنطقـــة البحـــر    الالتينيـــة 

 الكارييب

8-10

15-19

29/2-3/3

جملس حمافظي الصـندوق الـدولي   

 للتنمية الزراعية

 برنامج األغذية العاملي

13-17

20-24

ــيا  33مارس/آذار ــي  سـ املـــؤمتر اإلقليمـ

 واحمليط اهلادئ

جلنة الشؤون الدسـتورية   102

 والقانونية

املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي  4

 ألمريكا الشمالية

7-11

14-16

21-22

ــ 104 ــة الش ؤون الدســتورية جلن

 والقانونية

 جلنة املالية  164

 جلنة الربنامج 121

13-15

27-31

27-31

 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 29أبريل/نيسان

اجمللـــس التنفيـــذي للصـــندوق 

 الدولي للتنمية الزراعية*

4-8

12-15

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي 

 للتنمية الزراعية

 اجمللس 156

10-14

24-28

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 30ايو/أيارم

ــؤمتر اإلقليمــي للشــرق    33 امل

 األدنى*

 جلنة املالية 161

 جلنة الربنامج 119

جلنـــة املاليـــة )برنـــامج  162

 األغذية العاملي(*

 اجمللس 154

4-6

9-13

16-20

16-20

23-25

30/5 – 3/6

برنامج األغذية العاملييونيو/حزيران

الدستور الغذائي 39

13-17 

)روما( 27/6-1/7

16-12 برنامج األغذية العاملي

جلنة مصايد األمساك 32يوليو/متوز

جلنة الغابات 23

11-15 

18-22 

املؤمتر 40

اجمللس 157

الدستور الغذائي 40

3-8

10

)جنيف( 17-21

أغسطس/آب

اجمللـــس التنفيـــذي للصـــندوق سبتمرب/أيلول

 الدولي للتنمية الزراعية

 نة الزراعةجل 25

19-23

26-30

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي 

 للتنمية الزراعية

11-15

ــلع   71 أكتوبر/تشرين األول ــكالت السـ ــة مشـ جلنـ

)االجتماع الوزاري(

 جلنة مشكالت السلع 71

 يوم األغذية العاملي

جلنة األمن الغذائي العاملي 43

جلنة الشؤون الدسـتورية   103

 والقانونية

3

4-6

)اجلمعة( 14

17-21

24-26

 جلنة األمن الغذائي العاملي 44

 يوم األغذية العاملي

ــة الشــؤون الدســتورية   105 جلن

 والقانونية

9-13

)االثنني( 16

23-25

جلنة املالية 163 نوفمرب/تشرين الثاني

 جلنة الربنامج 120

برنامج األغذية العاملي

7-11

7-11

14-18

جلنة املالية 165

ربنامججلنة ال 122

برنامج األغذية العاملي

6-10

6-10

13-17

 اجمللس 155 ديسمرب/كانون األول

اجمللـــس التنفيـــذي للصـــندوق 

الدولي للتنمية الزراعية

5-9

12-16

 اجمللس 158

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي 

 للتنمية الزراعية

4-8

11-15

2017أبريل/نيسان  16 د الفصح حسب التقويم الغربي:عي 2016مارس/آذار  27 عيد الفصح حسب التقويم الغربي:

2017أبريل/نيسان  16 عيد الفصح حسب التقويم الشرقي: 2016مايو/أيار  1 عيد الفصح حسب التقويم الشرقي:

 –يونيو/حزيران  6 شهر رمضان:
2016يوليو/متوز  5

 –مايو/أيار  27 شهر رمضان:
2017يونيو/حزيران  24

2017يونيو/حزيران  25عيد الفطر:2016يوليو/متوز  6عيد الفطر:

 2017سبتمرب/أيلول  1عيد األضحى:2016سبتمرب/أيلول  11عيد األضحى:





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

األعضاء الرئيس

 Claudio Javier السيد) األرجنتني(فرنسا) Serge Tomasi السيد
Rozencwaig)*

(سالمة العرقانفيصل رشيد  السيد) األردن

(Osamu Kubota السيد) اليابان  (Eric Robinsonالسيد ) كندا

(Matthew Hooper السيد) نيوزيلندا (Marc Mankoussou السيد) الكونغو

(Inge Nordang  السيد) النرويج (José Antonio Carranza )السيد إكوادور

(Andrzej Halasiewicz )السيد بولندا (Mohamed Nassir Camara السيد) غينيا

(هيثم عبد املؤمن شجاع الدين )السيد اليمن (Vimlendra Sharan )السيد اهلند
representatives/en/-mmittee/substituteco-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme: على العنوان التالي نياملناوب نياملمثلعن ميكن االطالع على تفاصيل   *

 املالية جلنة

(2017 متوز/ليويو - 2015 متوز/يوليو)

األعضاءالرئيس

*(Heiner Thofernأملانيا )السيد  (Carlos Alberto Amaral أنغوال )السيد (باكستان) Khalid Mehboob السيد

 (.Lupino Lazaro Jr )السيدالفلبني  * (Matthew Worrell أسرتاليا )السيد

(Antonio Otávio Sá Ricarteالربازيل )السيد 
 

(Vladimir Kuznetsov االحتاد الروسي )السيد 

(Niu Dun الصني )السيد
 

 (السيدة عبلة مالك عثمانالسودان ) *
 (John C.E. Sandy ترينيداد وتوباغو )السيد مجهورية مصر العربية )السيد خالد الطويل(

(Crisantos Obama Ondo غينيا االستوائية )السيد
 

(Natalie Brown )السيدة الواليات املتحدة األمريكية 
 

*

/ves/enrepresentati-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance ميكن االطالع على تفاصيل عن املمثلني املناوبني على العنوان التالي: * 

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

األعضاءالرئيس
 Rawell Salomón اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة )الســـيد (بلغاريا)  Lubomir Ivanov السيد

Taveras Arbaje)
(Daniela Rotondaroسان مارينو )السيدة 

السودان )السيد أسامة حممود شيدة( (Royhan Nevy Wahabإندونيسيا )السيد 
(April Cohen الواليات املتحدة األمريكية )السيدة (Mohammed S. Sheriff ليبرييا )السيد

(Lawrence Kalinoeبابوا غينيا اجلديدة )السيد 

2015 العاملي األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس

واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتخبزم أعضاءاملنظمة سجمل بزمانتخ أعضاء العضوية مدة انتزاء

بوروندي )ألف( كندا )دال( 2016 األول كانون/ ديسمرب 31
كوبا )جيم( كولومبيا )جيم( 
إثيوبيا )ألف( غينيا االستوائية )ألف( 
النرويج )دال( أملانيا )دال( 
باكستان )باء( اململكة العربية السعودية )باء( 
إسبانيا )دال( نوب أفريقيا )ألف(ج 

3الصني )باء( اسرتاليا )دال( 2017 األول كانون/ ديسمرب 31

هنغاريا )هاء( ()دال الدامنرك 
اليابان )دال( 1غواتيماال )جيم( 
4بنما )جيم( 2 )باء( مجهورية إيران االسالمية 

سوازيلند )ألف( )ألف(ليبيا  
دال(اململكة املتحدة ) )هاء( بولندا 

بنغالديش )باء(  (باء) أفغانستان 2018 األول كانون/ ديسمرب 31
)دال( فرنسا )باء( الكويت 
(باء)اهلند  (ألف) موريتانيا 
( ألف) ليبرييا (جيم) املكسيك 
(دال) هولندا )دال( السويد 
(هاء) االحتاد الروسي (دال) الواليات املتحدة األمريكية 

.2016األول  ديسمرب/كانون 31يناير/كانون الثاني إىل  1هذا املقعد اعتبارا من  لشغلغواتيماال  وانترخبت 2015ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  الربازيل تنحت  (1)
(.2023-2021(، والقائمة جيم )2020-2018المية؛ والقائمة ألف )( من قبل مجهورية إيران اإلس2017-2015تتناوب القوائم ألف وباء وجيم على هذا املعقد على النحو التالي: القائمة باء )  (2)
. 2017ديسمرب/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إىل  1وانتخب اجمللس االقتصادي واالجتماعي الصني لشغل هذا املقعد من  2015ديسمرب/كانون األول  31قدمت مجهورية كوريا استقالتها اعتبارًا من   (3)
.  2017ديسمرب/كانون األول  31إىل  2016يناير/كانون الثاني  1ومتت املصادقة على بنما الستكمال املدة املتبقية من الوالية من  2015ديسمرب/كانون األول  31مجهورية غواتيماال استقالتها من هذا املنصب يف قدمت   (4)



أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 دولة عضو 194

 عضوان منتسبان
 ضو واحدةمنظمة ع

 أفغانستان
 ألبانيا
 اجلزائر
 أندورا
 أنغوال
 وباربودا أنتيغوا

 األرجنتني
 أرمينيا مجهورية
 أسرتاليا
 النمسا

 أذربيجان
 البهاما جزر

 البحرين
 بنغالديش
 بربادوس
 بيالروس
 بلجيكا
 بليز
 بنن
 بوتان
 القوميات( املتعددة - دولة) بوليفيا
 واهلرسك البوسنة
 بوتسوانا
 الربازيل

 السالم دار ونيبر
 بلغاريا
 فاسو بوركينا
 بوروندي

 كابو فريدى
 كمبوديا
 الكامريون

 كندا
 الوسطى أفريقيا مجهورية
 تشاد
 شيلى
 الصني
 كولومبيا
 القمر جزر

 الكونغو
 كوك جزر

 كوستاريكا
 كوت ديفوار
 كرواتيا
 كوبا
 قربص

 التشيكية اجلمهورية
مجهورية  كوريا الدميقراطية الشعبية

 الدميقراطية ونغوالك مجهورية
 الدامنرك
 جيبوتي
 دومينيكا
 الدومينيكية اجلمهورية
 إكوادور
 مصر

 السلفادور
 االستوائية غينيا
 إريرتيا
 إستونيا
 إثيوبيا

 اإلحتاد األوروبي )منظمة عضو(
 فريويه)عضو منتسب( جزر
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا
 غابون
 غامبيا

 جورجيا
 أملانيا
 غانا

 اليونان
 غرينادا
 غواتيماال

 ينياغ
 بيساو - غينيا
 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
 مارشال جزر

 موريتانيا
 موريشيوس
 املكسيك

 املوحدة -ميكرونيزيا )واليات 
 موناكو
 منغوليا
 األسود اجلبل
 املغرب
 موزامبيق
 ميامنار
 ناميبيا
 ناورو
 نيبال
 هولندا
 نيوزيلندا
 نيكاراغوا
 النيجر
 نيجرييا
 نيوى
 النرويج
 عمان

 باكستان
 باالو

  بنما
 اجلديدة غينيا بابوا

 باراغواي
 بريو
 الفلبني
 بولندا
 الربتغال
 قطر

 كوريا مجهورية
 مولدوفا مجهورية
 رومانيا
 الروسي االحتاد
 رواندا
 ونيفيس كيتس سانت
 لوسيا سانت
 غرينادين وجزر فنسنت سانت
 ساموا
 مارينو سان
 وبرنسييب تومي سان
 السعودية العربية اململكة
 السنغال
 صربيا
 سيشيل
 سرياليون
 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سليمان جزر

 الصومال
 أفريقيا جنوب

 جنوب السودان
 إسبانيا
 النكا سري

 السودان
 سورينام
 سوازيلند
 السويد
 سويسرا

 السورية العربية اجلمهورية
 طاجيكستان

 تايلند
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ليشتى -تيمور
 توغو

 توكيالو )عضو منتسب(
 تونغا

 وتوباغو ترينيداد
 تونس
 تركيا

 تركمانستان
 توفالو
 أوغندا
 أوكرانيا
 املتحدة العربية اإلمارات
 املتحدة اململكة

 املتحدة تنزانيا مجهورية
 األمريكية املتحدة الواليات
 أوروغواي
 أوزبكستان
 فانواتو

 فنزويال )مجهورية البوليفارية(
 نام فييت
 اليمن
 زامبيا
 زمبابوي




