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 ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
  .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

A 

 المجلس

 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 (2017 تموز/يوليو 8-3) للمؤتمر األربعين الدورة ترتيبات

 

  موجز
( 2017 متوز/يوليو 8-3) (الفاو) والزراعة ةاألغذي منظمة ملؤمتر األربعني بالدورة اخلاصة الرتتيبات عن عامة حملة الوثيقة هذه تقدم

 والقرارات ؛االنتخاب وعمليات للبنود؛ الزمين واجلدول ؛للمؤمتر املؤقت األعمال وجدول الدعوات؛: بشأن اقرتاحات وتتضّمن
  ستنعقد اليت الرئاسي اجلهاز لدورات موضوع( 2)و؛ 2017 عام يف املؤمتر لدى العام للنقاش موضوع( 1) واختيار

 .2019-2018 السنتني فرتة يف
 المجلس جانب من اتخاذها المقترح اإلجراءات

 
 :بشأن قرارات اختاذ اجمللس من يطلب
 ؛(ألف املرفق) والزراعة األغذية منظمة ملؤمتر األربعني للدورة املؤقت األعمال جدول (أ)
  لبندا هذا إطار يف الوفود رؤساء بيانات تتجاوز أال على ،والزراعة األغذية حالة بشأن العام للنقاش موضوع (ب)

 دقائق؛ اخلمس
 ؛2019-2018 السنتني فرتة يف ستعقد اليت الرئاسي اجلهاز لدورات رئيسي موضوع (ج)
 :خبصوص الرتشيحات لتلقي األخرية املهل (د)

 (؛2019 حزيران/يونيو إىل 2017 متوز/يوليو من املمتدة للفرتة) للمجلس املستقل الرئيس منصب •
 :الفرتة خالل اجمللس يف العضوية •

 ؛2019 حزيران/يونيو إىل 2017 متوز/يوليو من (1)
 .2020 حزيران/يونيو إىل 2018 متوز/يوليو ومن (2)

 :جلنتني إنشاء (ه)
 (األوىل الرئيسية اللجنة) السياسات ومسائل املوضوعية املسائل بشأن (1)
 (الثانية الرئيسية اللجنة) وامليزانية الربنامج مسائل بشأن (2)

 .مراقب بصفة الدورة يف للمشاركة فلسطني دعوة (و)
 :إىل الوثيقة هذه بشأن استفسارات أي توجيه ميكن

Stephen Dowd 
 احلكومات مع والعالقات واجمللس املؤمتر فرع رئيس

 +390657053459: اهلاتف
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 مقدمة -ألف
 
  ،(2015 حزيران/يونيو 13-6) والثالثني التاسعة دورته يف املؤمتر قرار على بناء للمؤمتر، األربعون الدورة سُتعقد -1
 .20171 متوز/يوليو 8 السبت يوم إىل 3 االثنني يوم من املمتدة الفرتة خالل روما يف
 
 اسرتاتيجيتهاو  سياستها حتديد وعن املنظمة يف القرارات اختاذ عن املطاف هناية يف املسؤول اجلهاز هو واملؤمتر -2

  االتساق ضمان على املؤمتر وحيرص. 2وامليزانية واالسرتاتيجية األهداف بشأن النهائية القرارات اختاذ وعن العامتني
 وجملس اإلقليمية اهتاومؤمتر  للمنظمة الفنية اللجان توصيات على بناء عادة ويعمل التنظيمية واألطر العاملية السياسات يف

  ضوء يف يتهاوميزان واسرتاتيجيتها املنظمة أولويات على حتديدا   املؤمتر ويوافق. ذلك األمر يقتضي حيث ،املنظمة
 .اجمللس توصيات

 
 والتصويت العام النقاش وموضوع األعمال جدول -باء

 
 .للمؤمتر مؤقت أعمال جدول ألف املرفق يف يرد -3
 
 :ومها رئسيتان، جلنتان وستشكل -4
 

 السياسات؛ ومسائل املوضوعية املسائل بشأن األوىل الرئيسية اللجنة 
 وامليزانية الربنامج مسائل بشأن الثانية الرئيسية اللجنة. 

 
 مؤقت زمين جدول( 2017 نيسان/أبريل 28-24) املائة بعد واخلمسني السادسة دورته يف اجمللس على وسُيعرض -5

 .اجلانبية االجتماعات تفاصيل ذلك يف مبا املؤمتر، لدورة
 
 توصية لىع بناء عادة وذلك املؤمتر عليه يتفق واحد رئيسي موضوع املؤمتر دورات من دورة لكل عادة يكونو  -6

 :كاآليت  للمؤمتر املاضية الثالث الدورات يف العام للنقاش املختارة املواضيع وكانت. اجمللس
 

 حلمايةا: يف املناطق الريفية الصمود على القدرة عزيزكسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل ت" •
 (2015" )املستدامة الزراعية والتنمية االجتماعية

 (2013" )تغذيةالو  الغذائي األمن أجل من املستدامة الغذائية النظم" •
 (2011" )الريفية والتنمية الزراعة يف للمرأة احليوي الدور" •

 

                                                           
 C 2015/REPلوثيقة يف ا 94الفقرة   1

 .7/2009قرار املؤمتر   2
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 األغذية حالة تقرير موضوع يف النظر يف املائة بعد واخلمسني اخلامسة دورته يف اجمللس يرغب قد الصدد، هذا ويف -7
 للمؤمتر ربعنياأل الدورة يف العام النقاش موضوع اقرتاح لدى" الغذائي واألمن والزراعة املناخ تغري" بشأن 2016 لعام والزراعة
 ."والزراعة األغذية حالة استعراض" األعمال، جدول من 9 البند ضمن

 
 تديل أن املتوقع من أنه وإىل العامة اجللسة اجتماعات يف للعمل متاحة فحسب أيام مخسة هناك أن إىل ونظرا   -8

 عليه درجت ما اتباع يف اجمللس يرغب قد ،9 البند إطار يف ببيانات املؤمتر يف املشاركة الوفود رؤساء من العظمى الغالبية
 .دقائق اخلمس بيان كلّ   إلقاء مدة تتجاوز بأال والتوصية العادة

 
 املستقل الرئيس النتخاب( 1: )2017 متوز/يوليو 7 اجلمعة يوم بتخصيص يوصي أن يف أيضا   اجمللس يرغب وقد -9

 ؛(الشاغرة داملقاع لعدد موازيا   املرشحني عدد يكون حني بالتزكية) اجمللس أعضاء النتخاب( 2) ؛(السري باالقرتاع) للمجلس
 .(إلكرتونيا   األمساء مبناداة) 2019-2018 للفرتة امليزانية مستوى على للتصويت( 3)و
 

  سّلطوست موجزا   للدورة السابقة الوثائق ستتضمن الدورة، خالل والنقاش اإلجراءات تبسيط إىل وسعيا -10
 القرارات اريعمش عرض خالل من أمكن حيثما ذلك وسيتمّ . بشأهنا قرار الختاذ املؤمتر على املطروحة املسائل على الضوء

 .للدورة النهائي التقرير يف وإلدراجها عليها للموافقة جاهز شكل يف املؤمتر على
 

 السنتين لفترة الرئيسي النقاش موضوع -جيم
 

 جدول بند حتت التوصيات من سلسلة باعتماد( 2015 حزيران/يونيو) والثالثني التاسعة دورته يف املؤمتر قام -11
 1 التوصية وتعلقت. 3والزراعة األغذية منظمة يف احلوكمة إلصالحات املستقل االستعراض تقييم يتناول الذي األعمال
 سنتني، فرتة كل  يف عقودةامل الدورات خالل الرئاسي اجلهاز فيه لينظر" السنتني لفرتة العام للنقاش رئيسي موضوع" باختيار

 العاملية املسائل على الرئاسية األجهزة تركيز زيادة يف التوصية هذه من اهلدف ويتمثل. فصاعدا   2019-2018 من
 واملسائل حدياتالت تناول خالل من ذلك، عن فضال  و . تقررها اليت واألولويات االسرتاتيجي اإلطار ضمن االسرتاتيجية،

 لصياغة طرق شافالستك فرصة الفنية واللجان اإلقليمية واملؤمترات املؤمتر من كل  سيمنح واإلقليمي، العاملي البعد ذات
 الرئيسي وعاملوض أما. األجل توسطةامل اخلطة يف أولويات إىل لرتمجتها مناسبا ، ذلك يكون وحني السياسات، خيارات

 ةللدور  األوىل الرئيسية اللجنة إىل يرفع فسوف 2019-2018 السنتني فرتة خالل املنعقدة الرئاسي اجلهاز لدورات املقرتح
 .عليه للموافقة( 2017 متوز/يوليو) للمؤمتر األربعني

 
 الدورة ترغب قد بلة،املق السنتني فرتة يف ستعقد اليت الرئاسية األجهزة ملناقشات رئيسي موضوع اختيار لدىو  -12

  حددت اليت والزراعة باألغذية اخلاصة والتحديات االجتاهات تتناول أن يف للمجلس املائة بعد واخلمسون اخلامسة
 الدورة على عرضت اليت 4"2021-2018 للفرتة األجل متوسطة للخطة العريضة واخلطوط املراجع االسرتاتيجي اإلطار" يف

                                                           
 Rev.1 C 2015/26و C 2015/25انظر الوثيقتان   3

 CL 155/3الوثيقة  يف اءب-أنظر القسم أوال  4

http://www.fao.org/3/a-mm578e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm732rev1e.pdf
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 األخطار وازدياد املناخ تغري تناول: خاص وبشكل. 2016 األول كانون/ديسمرب يف للمجلس املائة بعد واخلمسني اخلامسة
 فرتة يف ستعقد اليت ئاسيالر  اجلهاز لدورات التايل املقرتح املوضوع تأييد إمكانية يف اجمللس ينظر أن يقرتح ولذا. الطبيعية
 :2019-2018 السنتني

 
 وأنشطتها الفاو عمل يف وتأثريه املناخ تغري •

 
 االجتاهات نيب الضمنية للروابط نقدي استعراض ممارسة من الرئاسية األجهزة متكني املوضوع هذا اختيار شأن من -13

 واألمن بالتغذية تصلةامل تلك يشمل مبا املتنوعة، وأنشطتها الفاو أعمال وبني املناخ، بتغري املتصلة اخلارجية والتحديات
 هذا يف لما ،ع األخذ يف املؤمتر يرغب قد ،ذلك عن فضال  و . وغريها الصمود على والقدرة واحمليطات واهلجرة الغذائي
 صعيد لىع مشاركتها( ب) كلها؛  ةاخلمس االسرتاتيجية األهداف عرب املناخ لتغري التصدي يف الفاو دور( أ) :الصدد

 األجهزة قامت املناخ تغريل موحدة اسرتاتيجية ضمن املنظمة لعمل املتكامل النهج( ج) املناخ؛ لتغري الدوليتني واملالية احلوكمة
 الدورة فيه تنظر واملياه واألراضي باملناخ معنية خمصصة إدارة إنشاء اقرتاح( د)و ؛2016 عام خالل باستعراضها الرئاسية
 .للمجلس واخلمسون اخلامسة

 
 اإلقليمية ملؤمتراتا جلولة املؤقتة األعمال جداول تتضمن سوف اجمللس، اقرتحه الذي للموضوع املؤمتر تأييد عقبو  -14

 األول كانون/سمربودي حزيران/يونيو دوريت فإن وبالتايل. املؤمتر أيده الذي للموضوع خمصصا   بندا   2018 لعام الفنية واللجان
 اإلقليمية لمؤمتراتل 2018 جولة عن تباعا   املنبثقة املشرتك باملوضوع املتعلقة املسامهات يف تنظران سوف للمجلس 2018

  الرئاسية األجهزة من الواردة املسامهات يف تنظر أن للمجلس 2019 نيسان/أبريل بدورة يفرتض مث ومن. الفنية واللجان
  2019 عام يف مؤمترلل واألربعني احلادية للدورة األوىل الرئيسية اللجنة إىل مث من لتحيلها االستنتاجات تستخلص وأن
 .2021-2020 تنيالسن لفرتة جديد رئيسي مبوضوع متعلقة اقرتاحات جانب إىل بشأهنا، القرار واختاذ مناقشتها أجل من
 

 الوفود تشكيل -دال
 

 املنظمة أعضتتاء من عضتتو كل  يكون ،(باء املرفق) الدستتتور من 3 للمادة وطبقا  . بلداهنم وفود عادة الوزراء يرتأس -15
  اشتتتتتتتتتتترةمب اإلنرتنت على التستتتتتتتتتتتجيل وميكن. ومستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتارون ومستتتتتتتتتتتاعدون مناوبون يرافقه أن وميكن واحد مبندوب ممثال  
: التتتتتتتايل العنوان على ستتتتتتتتتتتتتترّ  بكلمتتتتتتة واحملميتتتتتتة املنظمتتتتتتة يف بتتتتتتاألعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اخلتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اإللكرتونيتتتتتتة البوابتتتتتتة خالل من

gateway/en/-http://www.fao.org/members.  اإلنرتنت على املباشتتتتتتر التستتتتتتجيل إرشتتتتتتادات على االطالع ميكن امك  
 حديثة رقمية ورةصتتتتت حتميل يقتضتتتتتي اإلنرتنت على املباشتتتتتر التستتتتتجيل أن إىل اإلشتتتتتارة وجتدر. نفستتتتته اإللكرتوين املوقع من

 .السفر جواز صورة حبجم
  

http://www.fao.org/members-gateway/en/
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 للمؤتمر الدستورية المهام -هاء
 

 االتفاقيات على واملوافقة وأنظمتها، والئحتها املنظمة دستور على املدخلة التعديالت اعتماد إىل باإلضافة -16
 :اآلتية احملددة الدستورية املهام املؤمتر يتوىل واالتفاقات،

 
 اجلدد األعضاء قبول

 
 املتعلقة املسائل عمجي ويعاجل املنظمة إىل اجلدد األعضاء انضمام املنظمة، يف سلطة أعلى باعتباره املؤمتر، يقبل -17

  2-19 للمادة اوطبق. عضويتها إىل لالنضمام طلب أي الوثيقة هذه إعداد تاريخ حىت املنظمة تتلق   ومل. بالعضوية
 حزيران/يونيو 3 أي املؤمتر، دورة افتتاح من يوما 30 قبل االنضمام طلبات املنظمة تتلقى أن جيوز للمنظمة، العامة الالئحة من

 لألصوات الكلي لعددا يتجاوز أن شرط املعطاة، األصوات ثلثي بأغلبية السّري باالقرتاع اجلدد األعضاء قبول ويتقرر. 2017
 .الطلب على راملؤمت موافقة تاريخ من اعتبارا   العضوية وتسرى. املنظمة يف األعضاء الدول عدد نصف واملعارضة املؤيدة

 
 للمجلس املستقل الرئيس تعيني

 
 العامة الالئحة من 1-23 واملادة الدستور من 2-5 املادة ألحكام وفقا للمجلس املستقل الرئيس املؤمتر يعني -18

 .للمنظمة
 

 عضاءاأل الدول لتقدمي النهائي املوعد اجمللس حيدد أن على للمنظمة العامة الالئحة من( ب)1-23 املادة وتنص -19
 يرسل الذي املوعد أيضا   ساجملل حيدد وباملثل. واجمللس للمؤمتر العام األمني إىل للمجلس، املستقل الرئيس ملنصب ترشيحاهتا

  اجمللس رغبي قد سابقا ، املرعّية باإلجراءات وعمال  . املنظمة يف األعضاء مجيع إىل الرتشيحات هذه العام األمني فيه
 ويوم ،املنصب هلذا الرتشيحات لتلقي موعد كآخر  2017 نيسان/أبريل 5 األربعاء يوم ظهر من 12.00 الساعة حتديد يف

 البوابة لخال ومن بالربيد العادي الرتشيحات هذه بتعميم العام األمني فيه يقوم كموعد  2017 نيسان/أبريل 12 األربعاء
 .املنظمة يف باألعضاء اخلاصة اإللكرتونية

 
 اجمللس أعضاء انتخاب

 
 ضتاءأع انتخاب بشأن منفصلة وثيقة وسُتعمم. الدستور من 1-5 املادة ألحكام طبقا   اجمللس أعضاء املؤمتر ينتختب -20

 الالئحة من( أ)10-22 املادة ألحكام وفقا. و  C 2017/11مرق املؤمتر وثيقة ضمن الرتشيتتح، باستمارة مشفوعة اجمللتس،
 املادة عليه نصت وكما .اجمللس النتخابات الرتشيحات لتقدمي موعد وآخر االنتخاب تاريخ املؤمتر حيدد للمنظمة، العامة

  ملؤمتر،ا لدى عضوتني دولتني مندويب قبل من كتابة  الرتشيح دعم جيب للمنظمة، العامة الالئحة من( ج)22-10
 العضو الدولة مندوب نم الرتشيح بقبول خطّية رمسية موافقة بالرتشيح تُرفق أن على املرشحة، العضو الدولة مندوب غري

 املؤمتر العامة اللجنة خُتطر أن على حمدد بشكل للمنظمة العامة الالئحة من( د)10-22 املادة تنص كما.  املرشحة
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 هذه ضوء لىوع. األقل على عمل أيام بثالثة لالنتخاب احملدد املوعد قبل وذلك وردت، اليت الصحيحة بالرتشيحات
 االثنني يوم ظهر من 12.00 الساعة عند الرتشيحات لتلقي موعد آخر يكون بأن التوصية يف اجمللس يرغب قد الشروط،

 .2017 متوز/يوليو 3
 

 المؤتمر مكتب هيئة -واو
 

 نيواخلمس اخلامسة دورته خالل اجمللس، إىل يُطلب للمنظمة، العامة الالئحة من( ب)5-24 املادة ألحكام وفقا   -21
 األربعني الدورة رئيس( 1: )التالية للمناصب ترشيحات تقدمي إىل البلدان دعوة( 2016 األول كانون/ديسمرب) املائة بعد

 نةاللج يف املنتخبني السبعة األعضاء( 4) املؤمتر؛ لرئيس نواب ثالثة( 3) للمؤمتر؛ الرئيسيتني اللجنتني رئيسا( 2) الفاو؛ ملؤمتر
 .التفويض أوراق جلنة يف التسعة األعضاء( 5)و للمؤمتر؛ العامة

 
 هيئة يف األعضاء ،(2017 نيسان/أبريل) املائة بعد واخلمسني السادسة دورته يف اجمللس، يعنّي  أن املتوقع ومن -22

 ملنصب الرتشيحات أما .األربعني دورته خالل املؤمتر أيضا   عليهم سيصادق والذين السابقة الفقرة يف إليهم املشار املكتب
 .ةالعام اللجنة خالل من املؤمتر عليها فسيصادق والثانية، األوىل الرئيسيتني اللجنتني رئيس نائيب

 
  يوما   شرع اخلمسة غضون يف عملهم التفويض أوراق جلنة أعضاء يباشر املاضي، يف العادة عليه جرت وكما -23
 .املؤمتر أعمال افتتاح موعد تسبق اليت
 

 المؤتمر قرارات -زاي
 

 تابعة للقرارات جلان بإنشاء تقضي اليت املتبعة املمارسة إلغاء 2015 عام يف للمؤمتر والثالثون التاسعة الدورة قررت -24
 يتم خمصصة نةجل االقتضاء، عند تتوالها، أن فيمكن التحريرية الناحية من السابقة القرارات جلان وظائف أما. للمؤمتر

 مشاريع بشأن اليا  ح القائمة املعايري جيم املرفق يف وترد. األمانة إىل إيكاهلا ميكن أو للمنظمة العامة لالئحة طبقا   إنشاؤها
 .املؤمتر قرارات

 
 الدعوات -حاء

 
  دون املؤمتر، اتدور  يف ممثلة تكون أن الذرية للطاقة الدولية وللوكالة املتخصصة ووكاالهتا املتحدة لألمم حيقّ  -25
 أحكاما تضمني املنظمة مع اتفاقا   أبرمت اليت األخرى، الدولية احلكومية للمنظمات حيق كما.  التصويت حق هلا يكون أن

 مراقبني توفد نأ االستشارية الصفة ذات احلكومية غري للمنظمات أيضا   وحيقّ . مراقب بصفة املشاركة الغرض، هلذا حمددة
 واملنظمات ألخرىا الدولية احلكومية املنظمات مؤقتة، بصفة ،إىل املشاركة يدعو أن العام وللمدير. املؤمتر دورات إىل عنها
 .املنظمة مع عالقات تربطها اليت أو استشارية صفة هلا اليت احلكومية غري
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 للمنظمة العامتتة الالئحتتة متن 17 املتادة يف عليه املنصوص النحو على أعاله املذكورة األحكام دال املرفق يف وترد -26
 لمنظمة،ل األساسية النصوص) احلكوميتتة غري الدولية املنظمتتات مع العالقتتات بشتتأن والزراعة األغذية منظمة سياسة ويف

 "م"(.القسم – الثاين اجلزء
 

  فلسطني عوةد املاضي، يف العادة عليه درجت كما  العام، املدير باقرتاح علما   حييط أن يف اجمللس يرغب وقد -27
 .مراقب بصفة للمؤمتر األربعني الدورة حضور إىل
 

 القرارات مشاريع
 

 يوم من 12.00 الستتتتتتتاعة عند للمجلس املستتتتتتتتقل الرئيس ملنصتتتتتتتب الرتشتتتتتتتيحات لتلقي موعد آخر يكون أن اجمللس قّرر
 .2017 نيسان/أبريل 5 األربعاء

 
 وأوصى عليها، لموافقةل الوثيقة هذه يف الواردة والرتتيبات املؤقت األعمال جدول املؤمتر إىل يقدم أن على اجمللس ووافق
 :يلي مبا اخلصوص وجه على

 
 الرئيسية اللجنة) سياساتبال واملتعلقة املوضوعية املسائل يف التوايل على للنظر رئيسيتني جلنتني تشكيل (أ)

 ؛(الثانية الرئيسية اللجنة) وامليزانية الربنامج ومسائل( األوىل
 االثنني يوم ظهر من 12.00 الساعة عند اجمللس النتخابات الرتشيحات لتلقي موعد آخر يكون أن (ب)

 ؛2017 متوز/يوليو 7 اجلمعة يوم االنتخاب عملية تتمّ  وأن ،2017 متوز/يوليو 3
 مراقب؛ بصفة املؤمتر حلضور فلسطني إىل دعوة توجيه (ج)
 .بيان لكلّ  دقائق 5 الوفود رؤساء هبا يديل اليت البيانات مّدة تتجاوز أال (د)
  ؛"الغذائي واألمن والزراعة املناخ تغري: "العام للنقاش الرئيسي املوضوع يكون أن (ه)
 السنتني فرتة يف تنعقدس اليت الرئاسي اجلهاز دورات أجل من السنتني لفرتة املقرتح الرئيسي املوضوع يرفع أن (و)

 .تأييده أجل من للمؤمتر األربعني الدورة إىل 2018-2019
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 ألف المرفق
 

 والزراعة األغذية منظمة لمؤتمر األربعين للدورة المؤقت األعمال جدول
 

 مقدمة
 

 الرئيس ونواب الرئيس انتخاب -1
 التفويض أوراق وجلنة العامة اللجنة تعيني -2
 بالدورة اخلاصة والرتتيبات األعمال جدول اعتماد -3
 املراقبني قبول -4
 

 واالنتخابات التعيينات
 
 املنظمة لعضوية االنضمام طلبات -5
 للمجلس املستقل الرئيس تعيني -6
 اجمللس أعضاء انتخاب -7
 للموظفني التقاعدية املعاشات جلنة يف ملنظمةا مؤمتر عن ممثلني تعيني -8
 

 السياسات ومسائل الموضوعية المسائل
 
 والزراعة األغذية حالة استعراض -9
 

 اإلقليمية المؤتمرات - ألف
 

 :عن الناشئة واإلقليمية العاملية التنظيمية واملسائل السياسات مسائل -10
 

 ديفوار، كوت  أبيتتتتتتتدجتتتتتتتان،) ألفريقيتتتتتتتا اإلقليمي للمؤمتر والعشتتتتتتتتتتتتتترين التتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتة التتتتتتتدورة تقرير 10-1
 (2016 نيسان/أبريل 4-8

  بتتوتتتراجتتتتتتتايتتتتتتتا،) اهلتتتتتتتاد  واحملتتيتتط آلستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتا اإلقتتلتتيتتمتتي لتتلتتمتتؤمتتتر والتتثتتالثتتني التتثتتتتتتتالتتثتتتتتتتة التتتتتتتدورة تتتقتتريتتر 10-2
 (2016 آذار/مارس 11-7 يا،ز مالي

 (2016 أيار/مايو 6-4 تركيا، أنطاليا،) ألوروبا اإلقليمي للمؤمتر الثالثني الدورة تقرير 10-3
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  كتتتتتتتارييبالمنطقتتتتتتتة البحر و  الالتينيتتتتتتتة ألمريكتتتتتتتا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الرابعتتتتتتتة التتتتتتتدورة تقرير 10-4
 (2016 آذار/مارس 3 – شباط/فرباير 29 املكسيك، سييت، مكسيكو)

 (2016 أيار/مايو 13-9 إيطاليا، روما،) األدىن للشرق اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الثالثة الدورة تقرير 10-5
 كتتنتتتتتتتدا،  أوتتتتتتتتاوا،) الشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ألمتتريتتكتتتتتتتا التترابتتع التترمستتي غتتري اإلقتتلتتيتتمتتي املتتؤمتتتر مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامهتتتتتتتات 10-6

 (2016 آذار/مارس 21-22
 

 الفنية اللجان - باء
 

 :عن الناشئة العاملية التنظيمية واملسائل السياسات مسائل -11
 

 (2016 أيلول/سبتمرب 30-26) الزراعة للجنة والعشرين اخلامسة الدورة تقرير 11-1
 (2016 األول تشرين/أكتوبر 5-3) السلع مشكالت للجنة والسبعني احلادية الدورة تقرير 11-2
 (2016 متوز/يوليو 15-11) األمساك مصايد للجنة والثالثني الثانية الدورة تقرير 11-3
 (2016 متوز/يوليو 22-18) الغابات للجنة والعشرين الثالثة الدورة تقرير 11-4
 

 العالمي الغذائي األمن لجنة - جيم
 

 تشرين/أكتوبر 21-17) واألربعني والثالثة( 2015 األول تشرين/أكتوبر 15-12) واألربعني الثانية الدورتني تقريرا -12
 العاملي الغذائي األمن للجنة( 2016 األول

 
 األخرى السياسات ومسائل الموضوعية المسائل - دال

 
 2030 لعام املستدامة التنمية خطة/املستدامة التنمية أهداف لتحقيق احملرز التقدم -13
 املعين الثاين لدويلا املؤمتر أعمال ومتابعة التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد تنفيذ بشأن املرحلي التقرير -14

 بالتغذية
 التنمية غراضأل التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات أربع كل  جيري الذي الشامل االستعراض عن املرحلي التقرير -15

 املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت
 – الثتتاين كتتانون/ينتتاير 30) والزراعتتة لألغتتذيتتة الوراثيتتة املوارد هليئتتة العتتاديتتة عشتتتتتتتتتتتتتترة الستتتتتتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتتتتتتة التتدورة تقرير -16

 (2017 شباط/فرباير 3
  عرب لبيولوجيا التنوع تعميم: البيولوجي التنوع اتفتتتتاقيتتتتة يف األطراف ملؤمتر عشتتتتتتتتتتتتتتر الثتتتتالتتتتث االجتمتتتتاع نتيجتتتتة -17

 الزراعية القطاعات
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 العاملية: واأليام الدولية السنوات -18
 

 2015 للرتبة الدولية السنة تقييم 18-1
 2016 للبقول الدولية السنة تقييم 18-2
 2020 النباتية للصحة دولية سنة بإنشاء اقرتاح 18-3
 احلرفية واملصايد املائية األحياء لرتبية دولية سنة بإنشاء اقرتاح 18-4
 لإلبليات دولية سنة بإنشاء اقرتاح 18-5
 للنحل عاملي يوم بإنشاء اقرتاح 18-6
 تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملكافحة عاملي يوم بإنشاء اقرتاح 18-7

 
 والزراعة األغذية ومنظمة املتحدة األمم بني املشرتك العاملي األغذية برنامج -19
 2019-2018 السنتني لفرتة الرئيسي املوضوع -20
 

 والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل
 

 2015-2014 لفرتةل الربامج تنفيذ تقرير -21
 2017 عام الربامج تقييم تقرير -22
 املراجع االسرتاتيجي اإلطار -23
 بشأن قرار مشروع) 2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل وبرنامج 2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة اخلطة -24

 (امليزانية مستوى
 

 والمالية واإلدارية القانونية، والمسائل الحوكمة، مسائل
 

 الحوكمة مسائل - ألف
 

 املنظمة حوكمة إصالح إجراءات تنفيذ -25
 امليدانية املكاتب ويف الرئيسي املقر يف للمنظمة الفنية للقدرات املستقل التقييم -26
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 والقانونية الدستورية المسائل - باء
 

 األساسية النصوص يف التعديالت -27
 

 مشروع) للمجلس املستقل الرئيس مؤهالت خص ما يف 9/2009 رقم املؤمتر قرار من 2 الفقرة تعديالت 27-1
 (للمؤمتر قرار

 
 األخرى والقانونية الدستورية املسائل -28
 

 املتحدة األمم يف املعاهدات قسم من وتسجيل حفظ طلب - والزراعة األغذية منظمة دستور 28-1
 

 والمالية اإلدارية المسائل - جيم
 

 (قرار مشروع) 2015و 2014 لعامي املراجعة احلسابات -29
 (قرار مشروع) 2017-2016 للفرتة االشرتاكات جدول -30
  عضتتتتتتتويته عن ةالناشتتتتتتتئ املصتتتتتتتروفات من وغريها اإلدارية املصتتتتتتتروفات لتغطية األورويب االحتاد يستتتتتتتددها اليت املبالغ -31

 املنظمة يف
 األخرى واملالية اإلدارية املسائل -32
 

 األخرى المسائل
 
 للمؤمتر واألربعني احلادية الدورة انعقاد ومكان موعد -33
 أخرى مسائل أية -34
 

 التذكارية ماكدوغال حماضرة 34-1
 املنظمة جوائز توزيع حفل استعراض 34-2
 املنّية وافتهم الذين املنظمة موظفي تأبني 34-3

 
 *:التاليين الموضوعين عن إعالمية وثائق سُتعد  

 
 العام املدير لدى املودعة األطراف املتعددة املعاهدات -ألف
 االشرتاكات حالة -باء
 ."أخرى مسائل أية" بعنوان 33 البند ضمن بذلك للقيام اإلعالمية الوثائق على مالحظاهتم إبداء يف الراغبني للمندوبني الفرصة ستتاح *
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 باء المرفق
 

 والزراعة األغذية منظمة دستور من 3 المادة من مقتطف
 

 المؤتمر
 
 [تشكيل الوفوداألحكام التي تنظم ]
 
للمنظمة مؤمتر متثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب مبندوب واحد. ويكون لألعضاء املنتسبة حق االشرتاك  -1

 .يف مداوالت املؤمتر دون أن يشغلوا أي منصب أو يكون هلم حق التصويت
 
حيدد الشروط  . وللمؤمتر أنلكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعني مناوبني ومساعدين ومستشارين ملندوبيها -2

 اليت تنظم اشرتاك املناوبني واملساعدين واملستشارين يف مداوالته، وال يكون للمناوب أو املساعد أو املستشار املشرتك 
 .يف املداوالت حق التصويت إال إذا حل حمل املندوب

 
 .ال ميثل املندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب -3
 
ت واحد فقط. وليس للدولة العضو املتخلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة أن تتمتع لكل دولة عضو صو  -4

حبق التصويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار متأخراهتا ما يعادل أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني 
زها عن الدفع ة العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عجالتقومييتني السابقتني. ومع ذلك، جيوز للمؤمتر أن يسمح هلذه الدول

 .يرجع لظروف خارجة عن إرادهتا
  



13 CL 155/8 

 المرفق جيم
 

 معايير قرارات المؤتمر
 

 :معايير صياغة القرارات
 

 :التالية الرمسيةجيب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على املسائل 
 

 .املالية والالئحة للمنظمة العامة والالئحة الدستور يف التعديالت (1)
 .املوافقة أو التصديق على املعاهدات أو االتفاقيات وتعديالهتا (2)
 .من الدستور وإقرار أنظمتها األساسية وتعديالهتا 6إنشاء األجهزة مبوجب املادة  (3)
 .اعتماد برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية التالية (4)
حلسابات ا املالية مثل صندوق رأس املال العامل، وجدول االشرتاكات، واعتمادالقرارات املتعلقة باملسائل  (5)

 .املراجعة
 .الربامج الرئيسية ومسائل السياسات (6)
 .التوصيات املوجهة إىل األعضاء أو إىل املنظمات الدولية (7)
 .املسائل املتعلقة بتعيني املدير العام والرئيس املستقل للمجلس (8)
 .املنظمة إىل بالنسبة خاصة بأمهية تتسم اليت والتأبينات اإلشادات (9)
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 دال المرفق
 

 الحكومية غير الدولية المنظمات مع العالقات بشأن والزراعة األغذية منظمة سياسة
 

 للمنظمة العامة الالئحة من 17 المادة
 

 المشتركة الدولية المنظمات
 
 ومساعدون، رونمستشا وبرفقته حيضر، أن املتحدة، لألمم تابعة متخصصة وكالة ملمثل أو املتحدة، األمم ملمثل -1

 هلؤالء وجيوز. 15 ادةامل مبقتضى املشكلة واللجان عنها املتفرعة واللجان الرئيسية اللجان وجلسات للمؤمتر العامة اجللسات
 الكاملة، بنصوصها املؤمتر على ميثلوهنا اليت املنظمات نظر وجهات وتوزيع املناقشات يف واالشرتاك الكلمة أخذ املمثلني

 .التصويت حق هلم يكون أن دون
 
 حيضر، أن ،التمثيل تبادل بشأن اتفاقية معها أبرمت قد املنظمة تكون أخرى، حكومية دولية منظمة أي ملراقب -2

 واللجان نها،ع املتفرعة الفنية واللجان الرئيسية اللجان وجلسات للمؤمتر، العامة اجللسات ومساعدون، مستشارون ومعه
 دون لرئيس،ا طلب على بناء املناقشات يف واالشرتاك الكلمة، أخذ املراقبني هلؤالء وجيوز. 15 املادة مبقتضى املشكلة الفنية

 .الكاملة وصهابنص ميثلوهنا اليت املنظمات نظر وجهات املؤمتر على يوزعوا أن هلم وجيوز. التصويت حق هلم يكون أن
 
 اجللسات اعدون،ومس مستشارون ومعه حيضر، أن االستشارية بالصفة تتمتع حكومية غري دولية منظمة أي ملراقب -3

 وجيوز. 15 املادة قتضىمب املشكلة الفنية واللجان عنها، املتفرعة الفنية واللجان الرئيسية، اللجان وجلسات للمؤمتر، العامة
 بناء فيها جترى ليتا املناقشات يف واالشرتاك عنها، املتفرعة واللجان الرئيسية اللجان هذه أمام الكلمة أخذ املراقبني هلؤالء
  الكلمة ذأخ للمؤمتر، العامة اللجنة من مبوافقة هلم، جيوز كما.  التصويت حق هلم يكون أن دون الرئيس، طلب على

 .الكاملة ابنصوصه املؤمتر على ميثلوهنا اليت املنظمات نظر وجهات يوزعوا أن وهلم للمؤمتر، العامة اجللسات يف
 
 ويقدم ر،املؤمت دورات من دورة أي إىل تدعى اليت األخرى الدولية املنظمات مؤقتة، بصفة العام، املدير حيدد -4

  .العتمادها املنظمات هبذه قائمة للمؤمتر
 

 يم"م" القسم الثاني، الجزء للمنظمة، األساسية النصوص من مقتطف
 

 الحكومية غير الدولية المنظمات مع العالقات بشأن والزراعة األغذية منظمة سياسة
 
 عامة ترتيبات

 
 شراكاإ وإشراكها مشورهتا على احلصول أجل من احلكومية غري الدولية املنظمات مع العالقات املنظمة تنشئ -5

 .املنظمة عمل يف فّعاال
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 االستشارية للصفة املؤهلة املنظمات

 
 :أن جيب االستشارية الصفة حكومية غري دولية منظمة تكتسب لكي -6
 

 وأن كافيا،  ثيالمت فيه تعمل الذي امليدان متثل وأن نشاطها، وجمال تكوينها يف دولية صفة ذات تكون (أ)
 ومنظمة لحكوماتل بالنسبة كبرية  أمهية بالسياسة اخلاصة املسائل يف آلرائها جيعل به معرتف مركز ذات تكون

 والزراعة؛ األغذية
 والزراعة؛ األغذية منظمة نشاط جمال من جوهريا جانبا تشمل بشؤون مهتمة تكون (ب)
 والزراعة؛ األغذية منظمة دستور يف الواردة العامة واملباد  تتفق وأغراض أهداف ذات تكون (ج)
 خمتلف يف بأعضائها لالتصال وجهاز منظمة، وإجراءات مفوضون، وممثلون دائم، إداري جهاز هلا يكون (د)

 .البالد
 

 املتخصصة االستشارية للصفة املؤهلة املنظمات
 
 :أن ينبغي املتخصصة االستشارية الصفة مؤهلة حكومية غري دولية منظمة تكتسب لكي -7
 

 يه؛ف تعمل الذي املتخصص للميدان وممثلة نشاطها وجمال تكوينها يف دولية صفة ذات تكون (أ)
 والزراعة؛ األغذية منظمة نشاط جمال من معينا جانبا متثل بشؤون مهتمة تكون (ب)
 زراعة؛وال األغذية منظمة دستور يتضمنها اليت العامة املباد  مع متفقة وأغراضها أهدافها تكون (ج)
 خمتلف يف بأعضائها لالتصال وجهاز منظمة، وإجراءات مفوضون، وممثلون دائم، إداري جهاز هلا يكون (د)

 .البالد
 

 االتصال لصفة املؤهلة املنظمات
 
  :أن جيب االتصال صفة حكومية غري دولية منظمة تكتسب لكي -8
 

 تعمل لذيا للميدان كافية  بدرجة ممثلة تكون وأن نشاطها، وجمال تكوينها يف دولية صفة ذات تكون (أ)
 فيه؛

  مركز يف تكون وأن والزراعة، األغذية منظمة نشتتتتتتتتتتتتتتاط ميدان من جانبا   متثل بشتتتتتتتتتتتتتتؤون مهتمة تكون (ب)
 امليدان؛ ذلك يف عملية معونة تقدمي من مُيكنها

 والزراعة؛ األغذية منظمة دستور يف الواردة العامة واملباد  تتفق وأغراض أهداف ذات تكون (ج)
  بأعضتتتتتتتتتتتتتائها لالتصتتتتتتتتتتتتتال وجهاز منظمة، وإجراءات مفوضتتتتتتتتتتتتتون، وممثلون دائم، إداري جهاز هلا يكون (د)

 .البالد خمتلف يف


