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أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالهتا مما مل يرد ذكره.
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البنود االفتتاحية

1

عقد اجمللس دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة يف روما من
-1
السيد  ،Wilfred Ngirwaالرئيس املستقل للمجلس.

5

إىل

9

ديسمرب/كانون األول

تنويه بالراحل السيد  ،Fidel Castro Ruzرئيس كوبا السابق

2016

برئاسة

2

وقف اجمللس دقيقة صمت عن روح الراحل السيد  ،Fidel Castro Ruzرئيس كوبا السابق ،الذي وافته املنيّة
-2
يوم اجلمعة الفائت يف  25نوفمرب/تشرين الثاين .2016

تنويه بالراحل جاللة ملك تايلند

Bhumibol Adulyadej

وقف اجمللس دقيقة صمت عن روح الراحل جاللة ملك تايلند
-3
يوم اخلميس  13أكتوبر/تشرين األول .2016

3

Bhumibol Adulyadej

الذي وافته املنيّة

بيان المدير العام

4

-4

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

إجراءات الدورة
اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني

5

أخذ اجمللس علما بإعالن االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب واعتمد جدول األعمال
-5
واجلدول الزمين للدورة بعد إجراء التعديالت الالزمة .ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف هبذا التقرير.

1
2
3
4
5
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2

انتخاب ثالث ــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس لجن ــة الصياغ ــة واألعضاء فيها

6

انتخـب اجملل ــس ثالثــة نـ ـواب لرئيــس دورته احلالية ،وهـ ــم السيد ( Joseph Ngetichكينيا) ،والسيد عبد العزيز
-6
أمحد املالكي اجلهين (قطر) ،والسيد ( Vlad Mustaciosuرومانيا).
وانتخب السيد ( Spyridon Ellinasقربص) رئيساً للجنة الصياغة إىل جانب ما يلي من األعضاء :أفغانستان
-7
واألرجنتني وأس ـ ـرتاليا والربازيل وكندا والصـ ــني ومجهورية مصـ ــر العربية وغينيا االسـ ــتوائية وإثيوبيا وآيسـ ــلندا واليابان والكويت
وماليزيا ومجهورية كوريا واالحتاد الروسي واململكة املتحدة وزمبابوي.

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
اإلطار االستراتيجي المراجع والخطوط العريضة للخطة المتوسطة األجل
7
للفترة 2021-2018
-8

إن اجمللس:
(أ)

أخذ علماً بالتطورات واالجتاهات والتحديات العاملية اليت متت اإلشارة إليها باعتبارها أساساً الستعراض
األهداف االسـ ـ ـ ـرتاتيجية ،كا يف ذلك دمج اإلحص ـ ـ ــاءات واملواض ـ ـ ــيع الش ـ ـ ــاملة املتمثلة يف املس ـ ـ ــاواة بني
وتغري املناخ؛
اجلنسني واحلوكمة والتغذية ّ

(ب) ووافق على مواص ـ ــلة العمل باألهداف االس ـ ـ ـرتاتيجية اخلمس ـ ــة ونواجتها اليت أعيدت ص ـ ــياغتها باعتبارها
أسـ ــاس ـ ـاً إلعداد الصـ ــيغة الكاملة للخطة املتوسـ ــطة األجل للفرتة  2021-2018وبرنامج العمل وامليزانية
للفرتة  2019-2018للنظر فيهما خالل دورته املقبلة مع األخذ يف احلس ـ ــبان التوص ـ ــيات الص ـ ــادرة عن
جلنة الربنامج يف دورهتا العشرين بعد املائة والتعليقات املقدمة من أعضاء اجمللس؛
(ج) وطلب أن تتض ـ ـ ــمن اخلطة املتوس ـ ـ ــطة األجل للفرتة  2021-2018ملحقاً ينطوي على مقارنة واض ـ ـ ــحة
بني إطار النتائج املستخدم يف الفرتة  2017-2014وإطار النتائج املقرتح للفرتة 2021-2018؛
(د)

وأعرب عن تقديره إزاء إدراج مقاص ـ ـ ــد أهداف التنمية املس ـ ـ ــتدامة ومؤش ـ ـ ـ ـراهتا يف إطار النتائج ،وش ـ ـ ــدد
على أمهيــة اإلجراءات اليت تتخــذهــا املنظمــة من أجــل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة البلــدان على حتقيق أهــداف التنميــة
املستدامة ذات الصلة ،وذلك باالستناد إىل أطر الربجمة القطرية؛

(ه) وأش ـ ـ ـ ــار إىل أن اهلدف  6يش ـ ـ ـ ـ ّكل أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـاً لتعزيز اجلودة الفنية لعمل املنظمة ورص ـ ـ ـ ــدها ،باإلض ـ ـ ـ ــافة
إىل املواضــيع الشــاملة يف تلف األهداف االس ـرتاتيجية ،وأوصــى بتغيري عنوان اهلدف  6ليعكس بصــورة

6
7
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الوثيقتان
الوثائق  CL 155/3و(الفقرة  )3من  CL 155/5و CL 155/PV/3و CL 155/PV/4وCL 155/PV/8
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(تغري املناخ
أفضــل النطاق املتصــل به على النحو التايل :اجلودة الفنية واإلحصــاءات واملواضــيع الشــاملة ّ
واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)؛
(و) وح ّذر من دمج جماالت غري متّس ـ ـ ـ ــقة متاماً مع والية املنظمة وميزاهتا النس ـ ـ ـ ــبية ،فض ـ ـ ـ ـالً عن اإلش ـ ـ ـ ــارات
إىل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين.
اللجان الفنية

8

اتفق اجمللس على مناقش ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ــروع االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية اخلاص ـ ـ ـ ــة بعمل املنظمة يف جمال تغري املناخ يف إطار البند
-9
من تقرير الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج.

تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة ( 30-26سبتمبر/أيلول )2016

6

9

أقر اجمللس االس ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات والتوص ـ ـ ـ ـ ــيات الواردة يف تقرير الدورة اخلامس ـ ـ ـ ـ ــة والعشـ ـ ـ ـ ـ ـرين للجنة الزراعة ،وعلى وجه
-10
ّ
اخلصوص بشأن:
(أ)

األولويات الرئيسية املشار إليها بالنسبة إىل عمل املنظمة يف جمايل األغذية والزراعة يف اخلطة املتوسطة
األجل للفرتة  ،2021-2018ال سيما الزراعة اإليكولوجية والتكنولوجيا األحيائية واإلنتاج املستدام وتغري
املناخ والتنوع البيولوجي واملكننة واإلحصاءات وسالمة األغذية والتغذية واحلماية االجتماعية ،ومراعاة
سيتم من خالل شراكات
املسائل اخلاصة بالشباب وباملساواة بني اجلنسني ،مع اإلشارة إىل أ ّن هذا العمل ّ
مع أصحاب مصلحة متعددين وبصورة مشرتكة بني القطاعات ومع إيالء عناية خاصة للتعاون بني بلدان
اجلنوب وملشاركة منظمات القطاع اخلاص واجملتمع املدين؛

(ب) والعناصر اخلمسة اليت وضعتها املنظمة كأساس للحوار بشأن السياسات والرتتيبات اخلاصة باحلوكمة
والضرورية لتحديد مسارات التنمية املستدامة عرب أهداف التنمية املستدامة مجيعها وعرب القطاعات
وعلى امتداد سالسل القيمة املتصلة هبا؛
(ج) وضرورة أن تعمد املنظمة والبلدان إىل تعميم مسألة التنوع البيولوجي يف قطاع الزراعة ،كا يف ذلك الثروة
احليوانية للرتويج ملسامهتها يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي ويف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف
من تأثرياته؛
(د)

8
9

والدعم الذي تقدمه املنظمة ،يف إطار خطة عام  ،2030ملساعدة البلدان واجملتمعات احمللية يف وضع
اسرتاتيجياهتا اخلاصة بنظم االبتكار الزراعي وإدراج هذا الدور ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة؛
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(هـ)

والدعم الذي تقدمه املنظمة للبلدان ،بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة املعنية األخرى ،من أجل تعزيز
قدرة املؤسسات احلكومية واجملتمعات احمللية على الرتويج للتغذية ودجمها يف برامج اإلدارة والتدريب
يف القطاع الزراعي ،كا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب؛

(و)

ورفع تقرير إىل جلنة الربنامج عن تنفيذ الربنامج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية؛

(ز)

ومواصلة التعاون الفعال مع كل من منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومع املؤسسات
املالية اإلقليمية والدولية ومع أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،من أجل تطبيق اإلعالن السياسي
لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ،كا يف ذلك تعزيز قدرات
البلدان واألقاليم؛

(ح) وتأييد العمل الذي تقوم به املنظمة والبلدان بشأن نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية نظراً
إىل مسامهته يف ضمان الزراعة املستدامة وصون التنوع البيولوجي وحتقيق األمن الغذائي واالستدامة البيئية؛
(ط) وعمل املنظمة يف جمال تغري املناخ حبي يشمل القضايا املتصلة بالتنوع البيولوجي والنظر يف أوجه التآزر
القائم بني التكيف والتخفيف من التأثريات؛
(ي) واالستفادة من الزخم الناشئ عن السنة الدولية للبقول يف عام  2016وتعزيز العمل يف هذا اجملال والرتويج
للبقول ما بعد سنة 2016؛
(ك) والدور املعزز للمنظمة يف إتاحة بيانات ومعلومات إحصائية وأيضاً لبناء قدرات البلدان من أجل دعم
عملية رصد أهداف التنمية املستدامة؛
(ل)

وأشار إىل إنشاء جمموعة عمل غري رمسية مفتوحة العضوية تتوىل النظر يف اخليارات املتاحة لتأمني التمويل
الكايف واملستدام لربنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية والذي يستند إىل توصيات هيئة الدستور الغذائي.

-11

أقر اجمللس الوثيقة بعنوان "اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة".
وّ

-12

وإن اجمللس:
(أ)

صادق على مشروع القرار بشأن "االحتفال باليوم العاملي للنحل" ،يف  20مايو/أيار ،الوارد يف املرفق
جيم ،والذي سيعرض على مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني العتماده؛

(ب) وصادق على مشروع القرار بشأن "السنة الدولية للصحة النباتية" يف عام  ،2020الوارد يف املرفق دال،
والذي سيعرض على مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني العتماده؛

أقر بأمهية اإلبليات بالنسبة إىل األمن الغذائي وأيّد مبدأ ختصيص سنة دولية لإلبليات مع اإلشارة
(ج) و ّ
إىل ضرورة توافر مزيد من املعلومات وإىل أ ّن هذا االقرتاح سيحال إىل اجمللس يف دورته السادسة واخلمسني
بعد املائة يف شهر أبريل/نيسان  2017لكي ينظر فيه.
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تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة مشكالت السلع
10
( 6-4أكتوبر/تشرين األول )2016
أقر اجمللس االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة احلادية والسبعني للجنة مشكالت السلع (اللجنة) وقام
-13
ّ
على وجه اخلصوص كا يلي:
(أ)

شـ ـ ّدد على أمهية عملية الرص ــد اليت تقوم هبا املنظمة ألسـ ـواق الس ــلع األس ــاس ــية والتوقعات ذات الص ــلة
بالنســبة إىل األمن الغذائي العاملي ،خاصــة يف ســبيل زيادة الشــفافية يف األس ـواق واالســرتشــاد هبا الختاذ
القرارات السياساتية؛

(ب) وأعرب عن تقديره إزاء التوقعات املتوســطة األجل اليت جرى وضــعها بالتشــارك مع منظمة التعاون والتنمية
أقر بأمهية العمل على تزويد االعتبارات السياساتية باملعلومات وفائدته؛
يف امليدان االقتصادي ،كما ّ
(ج) وش ـ ــدد على أمهية القدرات البشـ ـ ـرية واملؤسـ ـ ـسـ ـ ـاتية اليت تتمتع هبا البلدان لتحليل الس ـ ــياس ـ ــات التجارية
وما يتصل هبا من سياسات أخرى من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛

(د)

وش ـ ــدد على أمهية أن تس ـ ــاعد املنظمة البلدان على تيس ـ ــري احلوار بش ـ ــأن الس ـ ــياس ـ ــات لتحقيق املواءمة
واالتساق بني اسرتاتيجيات التنمية الزراعية واألطر والسياسات املتصلة بالتجارة؛

فعالة يف املفاوضــات التجارية ،كا يف ذلك مفاوضــات
ـجع املنظمة على دعم البلدان لتشــارك بصــورة ّ
(ه) وشـ ّ
منظمة التجارة العاملية بش ـ ـ ــأن الزراعة واتفاقات التجارة اإلقليمية ،إىل جانب وض ـ ـ ــع س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات جتارية
من خالل توفري قاعدة األدلّة وتنمية القدرات وتيسري عقد منتديات للحوار؛
(و) وأيّد مواصلة العمل يف جمال البقول خالل فرتة ما بعد السنة الدولية للبقول يف عام 2016؛

وشجع املنظمة على مواصلة التعاون مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومنظمة التجارة
(ز)
ّ
العاملية وغريها من املنظمات املعنية هبدف معاجلة الفجوات يف املعارف ويف ض ـ ـ ـ ـ ـ ــوء احلاجة إىل إجراء
تغري املناخ على جتارة السـ ـ ـ ــلع األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية
املزيد من عمليات التقييم الكميّة والقائمة على األدلّة آلثار ّ
على املستوى القطري ،كا يف ذلك حتليل اآلثار اخلاصة بسلع معيّنة وحتديد حجمها؛
أقر األولويات الرئيس ـ ـ ـ ــية اليت ل حتديدها لربنامج عمل املنظمة يف جمايل التجارة واألسـ ـ ـ ـ ـواق للنظر فيها
(ح) و ّ
عند استعراض اإلطار االسرتاتيجي؛

أقر بأمهية االســتثمار يف الزراعة واحلاجة إىل دراســة الروابئ القائمة بني تدفقات االســتثمارات والتجارة
(ط) و ّ
وأسعار السلع األساسية ،وأخذ علماً بضرورة مجع املعلومات الكمية عن السياسات التجارية على حنو
منهجي باعتبار ذلك من أولويات العمل يف جمايل التجارة واألسواق؛
(ي) واتفق على ضــرورة عقد اجتماعات اللجنة الفرعية لتص ـريف الفوائض يف روما "عند االقتضــاء" ،وطلب
إىل املنظمــة أن تعمــل ،بــالتعــاون مع برنــامج األغــذيــة العــاملي ،على حتــديــد أكثر الطرق كفــاءةً وفعــاليـةً
10
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ملواصــلة رصــد شــحنات املعونة الغذائية واإلبالغ عنها ،أيض ـاً من خالل النظام العاملي لإلعالم واإلنذار
املبكر عن األغذية والزراعة التابع للمنظمة؛
(ك) واتفق على مواءمة دورة إنتاج املطبوع األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي عن حالة أسـ ـ ـ ـواق الس ـ ـ ــلع الزراعية مع دورة انعقاد
اجتماعات جلنة مشكالت السلع؛
ـجع املنظمة على مواصــلة تعزيز نظام املعلومات املتعلقة باألس ـواق الزراعية الذي يؤدي دوراً أســاســياً
(ل) وشـ ّ
يف مواجهة تقلّب األسعار؛
(م)

ـجع املنظمة على مواصـ ــلة عقد اجتماعات وزارية حول املسـ ــائل املتصـ ــلة بالسـ ــلع األسـ ــاسـ ــية كوازاة
وشـ ـ ّ
استكشاف السبل الكفيلة بزيادة الفعالية ومشاركة الوزراء.

تقرير الدورة الثانية والثالثين للجنة مصايد األسماك
11
يوليو/تموز )2016
(-15-11
ّ
أقر اجمللس االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك (اللجنة) ،وقام
-14
ّ
على وجه اخلصوص كا يلي:
(أ)

ـجع الدول غري األطراف
رحب بدخول االتفاق بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء حيّز التنفيذ ،وشـ ّ
ّ
على االنضمام إىل هذا االتفاق؛

(ب) وش ـ ـ ـ ـ ــدد على أمهية القدرات الفنية للمنظمة يف جمايل مص ـ ـ ـ ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية ال س ـ ـ ـ ـ ــيما
يف ما خيص األمن الغذائي والتغذية واالسرتاتيجيات والربامج ذات الصلة؛
(ج) وس ـلّئ الضــوء على أمهية احلد من الفاقد واملهدر من األغذية ،ال ســيما يف ســلســلة القيمة لفرتة ما بعد
الصيد ،ورحب كواصلة العمل يف هذا اجملال؛
(د)

وطلب إىل املنظمة مواص ـ ـ ـ ـ ــلة التعاون مع اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة
باالنقراض؛

أقر خطة العمل املقرتحة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن جمموعة العمل االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ــارية املعنية باملوارد الوراثية ا ملائية
(ه) و ّ
والتكنولوجيات ذات الص ـ ــلة (جمموعة العمل) مس ـ ـ ـلّطاً الض ـ ــوء على ض ـ ــرورة التعاون الوثيق بني جمموعة
العمل وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛
(و) وش ـ ـ ـ ــدد على احلاجة إىل حتس ـ ـ ـ ــني كفاءة إنتاج تربية األحياء املائية وطلب إىل املنظمة تقدمي املس ـ ـ ـ ــاعدة
من أجل تعزيز التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية ال سيما يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
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أقر ب ــأمهي ــة ال ــدعم ال ــذي تق ـ ّدم ــه املنظم ــة من أج ــل تنمي ــة الق ــدرات يف جم ــال تربي ــة األحي ــاء امل ــائي ــة،
(ز) و ّ
كا يف ذلك على ص ــعيد عمل الش ــباب والنس ــاء وش ــبكات املس ــتزرعني والوص ــول إىل األس ـ ـواق وحتقيق
األمن البيولوجي ،وكذلك من أجل مواجهة املخاطر يف جمال العمل وتلك احمل ّدقة بالسالمة؛
(ح) ودعا إىل وضع اللمسات األخرية على اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطئ توثيق املصيد؛
ـجل العاملي) وتطويره بشـكل
ـجل العاملي لسـفن الصـيد وسـفن النقل ّ
املربدة وسـفن التموين (الس ّ
(ط) وأيّد الس ّ
أقر بالدور اهلام الذي يض ــطلع به باعتباره أداة ملكافحة الص ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون
مس ــتمر و ّ
تنظيم وملؤازرة تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء؛
ورحب بوضع الربنامج الشامل لتقدمي املساعدة ملصايد األمساك الصغرية النطاق بوصفه آليّة لتعبئة املوارد
(ي) ّ
مكملة يف ش ـ ــكل إطار اس ـ ـ ـرتاتيجي عاملي للخطوط
من خارج امليزانية ،ووافق على ض ـ ــرورة إنش ـ ــاء آليّة ّ
التوجيهية الطوعية لض ـ ــمان اس ـ ــتدامة مص ـ ــايد األمساك الص ـ ــغرية احلجم ،وذلك بالتش ـ ــاور مع أص ـ ــحاب
املصلحة املعنيني كصايد األمساك الصغرية النطاق؛
(ك) وش ـ ــدد على أمهية الدعم الذي تق ّدمه املنظمة يف جمال توفري التوجيهات عن أفض ـ ــل املمارس ـ ــات إلدارة
فعالة لرصد حالة مصايد األمساك الداخلية وتقييمها؛
مصايد األمساك الداخلية وأوصى بوضع منهجية ّ

ورحب بربنامج العمل العاملي وأوصى بإنشاء قاعدة بيانات لنظم اإلدارة املوجودة القائمة على احلقوق؛
(ل)
ّ
(م)

وتغري املناخ
ورحب كش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية املنظمة اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة كص ـ ـ ـ ـ ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية ّ
ّ
تغري
تغري املناخ وبتأثريات ّ
للفرتة  2020-2017مع اإلقرار بالدور املهم الذي تؤديه احمليطات بالنســبة إىل ّ
املناخ على احمليطات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛

(ن) وأش ـ ـ ــار إىل آخر التطورات اخلاص ـ ـ ــة بإنش ـ ـ ــاء جامعة عاملية ملص ـ ـ ــايد األمساك بناءً على اقرتاح تقدمت به
مجهورية كوريا.
-15

وإن اجمللس:
(أ)

صـ ـ ــادق على مشـ ـ ــروع القرار بشـ ـ ــأن "االحتفال باليوم العاملي ملكافحة الصـ ـ ــيد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم يف  5يونيو/حزيران" ،الوارد يف املرفق هاء ،والذي س ـ ـ ـ ـ ـ ــيعرض على مؤمتر املنظمة يف دورته
األربعني العتماده؛

(ب) وصـ ـ ـ ـ ــادق على مشـ ـ ـ ـ ــروع القرار بشـ ـ ـ ـ ــأن "السـ ـ ـ ـ ــنة الدولية ملصـ ـ ـ ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية
يف عام  ،"2022الوارد يف املرفق واو ،والذي سيعرض على مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني العتماده.
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تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات
12
( 18-22يوليو/تموز )2016
أقر اجمللس االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتــاجــات والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات الواردة يف تقرير الــدورة الثــالثــة والعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين للجنــة الغــابــات (اللجنــة)
-16
ّ
( 22-18يوليو/متوز  ،)2016وقام على وجه اخلصوص كا يلي:
(أ)

أقر بأ ّن اإلدارة
ّ
رحب باملطبوع عن حالة الغابات يف العامل لعام  2016وما ّ
تضمنه من رسائل رئيسية و ّ
لكل من الغابات والزراعة ،وإدراجها ضمن خطئ استخدام األراضي ،تساهم إىل حد كبري
املستدامة ّ
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

(ب) وأيّد استخدام املنظمة خلمسة مبادئ متداخلة كإطار للحوار السياسايت بشأن االستدامة؛

(ج) وطلب إىل املنظمة حتقيق املواءمة بني اسرتاتيجية تقييم املوارد احلرجية يف العامل ومتطلبات رصد أهداف
التنمية املستدامة ،فضالً عن مواءمتها مع العمليات العاملية األخرى املتصلة بالغابات والعمل مع الشراكة
التعاونية يف جمال الغابات من أجل حتسني التقارير العاملية عن الغابات وتبسيطها ولتعزيز الدعم املقدم
للبلدان يف جمال رصد الغابات على املستوى الوطين؛
(د)

وسلّئ الضوء على أمهية الغابات يف مشروع اسرتاتيجية املنظمة للعمل يف جمال تغري املناخ ومواصلة
التحاور وتبادل املعلومات بني تلف القطاعات مثل قطاعات البيئة والغابات ومصايد األمساك والزراعة،
كا يف ذلك الثروة احليوانية ،على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،هبدف تعزيز أوجه التآزر وتفادي
التكرار؛

(هـ)

ورحب بتشكيل جمموعة عمل معنية بالغابات والنظم الزراعية املختلطة بالغابات واملراعي يف األراضي
ّ
اجلافة ووافق على أن يتم متويل عملها بواسطة موارد من خارج امليزانية؛

(و)

وشدد على أمهية أن تعزز املنظمة عملها يف جمال الغابات الشمالية واملعتدلة املناخ؛

(ز)

ورحب بالوثيقة اخلتامية الرئيسية الصادرة عن املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات؛
ّ

وشجع املنظمة
(ح) وأكد جمدداً على أمهية املسامهة اليت تقدمها املنظمة يف الرتتيب الدويل املتعلق بالغابات ّ
على املضي قدماً يف الدور الريادي الذي تقوم به يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات؛
وشجع املنظمة على استعراض االسرتاتيجية اخلاصة بتقييم املوارد احلرجية يف العامل ،كا يف ذلك اسرتاتيجية
(ط)
ّ
التمويل املتصلة هبا ،بالتشاور مع األعضاء يف املنظمة ومع األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات
واملنظمات الدولية املعنية األخرى؛
ورحب بإقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد الوطين للغابات.
(ي)
ّ
12

الوثائق
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أقر اجمللس العرض الذي تقدمت به مجهورية كوريا الس ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ــافة املؤمتر العاملي اخلامس عش ـ ـ ـ ــر للغابات يف عام
 -17و ّ
ونوه بسحب إيطاليا لرتشيحها.
ّ 2021

تقرير االجتماع المشترك بين الدورة العشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة الرابعة والستين بعد المائة للجنة المالية

( 7نوفمبر/تشرين الثاني )2016

13

 -18أقر اجمللس تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة والستني بعد املائة
للجنة املالية وقام كا يلي:
(أ)

رحب باإلجراءات اليت يتخذها املدير العام هبدف حتس ـ ـ ــني القدرة الفنية للمنظمة ،وال س ـ ـ ــيما من أجل
ّ
تغري املناخ ومص ـ ـ ـ ــايد األمساك ومقاومة
زيادة القدرات يف جماالت العمل الفنية ذات األولوية كا يف ذلك ّ
مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات امليكروب ــات والتع ــاون بني بل ــدان اجلنوب ،كوازاة احلف ــا على م ــا يكفي من الق ــدرات
يف املكاتب امليدانية؛

(ب) وأعرب عن تقديره إزاء املعلومات اإلضــافية اليت وفّرهتا األمانة يف الوثيقة  CL 155/7-Inf.1بشــأن مقرتح
توحيد التدابري اإلدارية؛
أقر التغيريات املقرتحــة يف اهليكــل التنظيمي الراميــة إىل تعزيز إدارة الربنــامج وتنفيــذه ،من دون أن يؤثر
(ج) و ّ
مبني يف امللحق  1بالوثيقة  ،CL 155/7ووافق على تس ـ ـ ـ ـ ـ ــمية اإلدارة املقرر
ذلك على امليزانية ،كما هو ّ
التنوع البيولوجي واألرض واملياه"؛
إنشاؤها "إدارة املناخ و ّ

(د)

وتطلّع إىل احلصـ ــول على تفاصـ ــيل بشـ ــأن حتويل وظائف إدارية إىل وظائف فنية يف الفرتة
يف برن ــامج العم ــل وامليزاني ــة للفرتة  2019-2018مع إيالء االهتم ــام الواج ــب للحف ــا على تك ــام ــل
اخلدمات اللغوية يف املنظمة؛
2017-2016

ورحب بالتق ّدم املستمر الذي حترزه املنظمة يف سياق عملها ضمن شراكة مع القطاع اخلاص ومنظمات
(ه)
ّ
اجملتمع املدين ،وتطلّع إىل رفع املزيد من التقارير التحليلية عن هذه الش ـ ـ ـ ـ ـراكات إىل االجتماع املشـ ـ ـ ـ ــرتك
بني جلنيت الربنامج واملالية يف املستقبل؛
(و) وأش ـ ــار إىل إمكانية أن جيري االجتماع املش ـ ــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية اس ـ ــتعراض ـ ـاً من أجل حتس ـ ــني
أساليب عمله.

13

الوثائق
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تقرير الدذورة العشرين بعد المائة للجنة البرنامج
( 11-7نوفمبر/تشرين الثاني )2016
14

-19

صادق اجمللس على تقرير الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج.

أقر اقرتاحات اللجنة بإجراء املزيد من التحسـ ــينات مش ـ ـرياً
رحب باس ـ ـرتاتيجية املنظمة للعمل يف جمال ّ
 -20و ّ
تغري املناخ و ّ
إىل أن االسرتاتيجية احمل ّدثة ستُحال إىل جلنة الربنامج يف دورهتا اليت ستُعقد يف مارس/آذار .2017
 -21وأخذ اجمللس علماً بالتوص ـ ـ ـ ـ ـ ــيات الواردة يف تقارير اللجان الفنية بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيما
باملسائل التالية:
(أ)

الـدور العـاملي الـذي تؤديـه املنظمـة على مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة القـائمـة بني األغـذيـة والزراعـة والتحـديـات
اليت يطرحها تغري املناخ؛

تغري املناخ على احمليطات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛
(ب) وتداعيات ّ
تغري املناخ وآثاره؛
(ج) ودور الغابات يف مكافحة ّ
(د)

-22

تغري املناخ والتجارة وأسواق السلع األساسية واألمن الغذائي؛
والروابئ القائمة بني ّ

(هـ)

وأمهية مكافحة اجلفاف والتصحر؛

(و)

والطلب بأن تقوم املنظمة والبلدان بتعميم التنوع البيولوجي يف الزراعة ،كا يف ذلك الثروة احليوانية ،لتعزيز
مسامهته يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره؛

(ز)

وإدراج خطة العمل لالسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ ضمن اإلطار االسرتاتيجي املراجع.

وإ ّن اجمللس:
(أ)

رحب بتقييم مسامهة املنظمة يف حتقيق اهلدف االسرتاتيجي  5وهنّأ األمانة على العمل الذي قامت به
ّ
يف جمال تعزيز القدرة على الصمود؛ وأيّد تعليقات اللجنة بشأن جماالت الرتكيز املشرتكة بني عمليات
تقييم األهداف االسرتاتيجية ،كا يف ذلك التعاون امليداين بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وغريها
من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة؛ إىل جانب تعميم مفهوم املساواة بني اجلنسني؛

(ب) وطلب ختصيص ملحق ملسألة املساواة بني اجلنسني يف عمليات التقييم املستقبلية لألهداف االسرتاتيجية
واستخدام معايري املنظمة السياساتية اخلاصة باملساواة بني اجلنسني كخئ أساس؛

 14الوثائق  CL 155/5و(الفقرتان  12و )14من الوثيقة  C 2017/21و(الفقرات  )29-25من الوثيقة  C 2017/22و(الفقرات  18و 144و )148من الوثيقة
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ورحب بالتقييم املستقل لوظيفة التقييم يف املنظمة وبالتق ّدم احملرز لتحسينها خالل فرتة السنتني املاضية؛
(ج)
ّ
ووافق على توصيات اللجنة بتحسني التعلّم واملساءلة ،مشدداً يف هذا الصدد على قيمة التسلسل اإلداري
أقر مواصلة العمل بامليثاق الساري
املزدوج من مدير مكتب التقييم إىل األعضاء وإىل املدير العام ،و ّ
ملكتب التقييم يف املنظمة؛
(د)

وأثىن على التق ّدم الذي أحرزته األمانة يف تنفيذ التوصيات املعتمدة الصادرة عن عمليات تقييم مسامهة
املنظمة يف مراحل االنتقال ذات الصلة باألزمات وعن التقييم املشرتك بني املنظمة وبرنامج األغذية العاملي
لتنسيق اجملموعة املعنية باألمن الغذائي؛

(هـ)

أقر خطة العمل اخلاصة بتقييمات الفرتة  2019-2017إىل جانب توصيات اللجنة املتعلّقة بتقييم
وّ
االسرتاتيجيات املواضيعية الرئيسية للمنظمة على أساس دوري؛

(و)

ورحب خبارطة الطريق اخلاصة بالتقييم املستقل للقدرات الفنية للمنظمة وضميمتها؛ وأشار إىل أن تشاطر
ّ
مشروع التقرير الصادر عن اخلرباء اخلارجيني مع اإلدارة واألعضاء اللتماس آرائهم قبل وضع اللمسات
ورحب يف هذا الصدد جبلسة اإلحاطة
األخرية على التقرير من شأنه أن يكفل استقاللية التقييم؛ ّ
غري الرمسية املزمع عقدها للممثلني الدائمني يف فرباير/شباط 2017؛ وتطلّع إىل استعراض التقرير النهائي
للتقييم املستقل للقدرات الفنية للمنظمة يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية يف دورته السادسة واخلمسني
بعد املائة املزمع عقدها يف أبريل/نيسان 2017؛

(ز)

ورحب باالهتمام الرفيع املستوى الذي ل إيالؤه إىل مسألة املساواة بني اجلنسني يف املنظمة واعتبار هذه
ّ
املس ـ ــألة موض ـ ــوعاً ش ـ ــامالً يف اإلطار االس ـ ـرتاتيجي ،والنتائج املمتازة الواردة يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة
 ،2015 -2014ودمج األبعاد اخلاص ــة باملس ــاواة بني اجلنس ــني يف عمليات تقييم األهداف االسـ ـرتاتيجية
ويف تقييم عاملي عن املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــني من املقرر القيام به يف عام  ،2019فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن الندوة
غري الرمسية املخص ـ ـ ـصـ ـ ــة للممثلني الدائمني بشـ ـ ــأن عمل املنظمة يف جمال املسـ ـ ــاواة بني اجلنس ـ ـ ـني املزمع
األول 2016؛
عقدها يف  15ديسمرب/كانون ّ

ورحب باالس ـ ــتعراض
(ح) وأش ـ ــار إىل اهلواجس املتعلّقة ّ
بتأخر إص ـ ــدار وثائق جلنة الربنامج يف بعض اللغاتّ ،
اجلاري لتحسـ ـ ـ ــني أسـ ـ ـ ــاليب عمل اللجنة ،كا يف ذلك إمكانية ختصـ ـ ـ ــيص بعض االجتماعات ملس ـ ـ ـ ـائل
التقييم.
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تقارير الدورات الثانية والستين بعد المائة ( 25-23مايو/أيار )2016
والثالثة والستين بعد المائة ( 3-2نوفمبر/تشرين الثاني )2016
15
والرابعة والستين بعد المائة ( 11-7نوفمبر/تشرين الثاني  )2016للجنة المالية
 -23صادق اجمللس على التقارير الصادرة عن الدورة الثانية والستني بعد املائة والدورة الثالثة والستني بعد املائة والدورة
الرابعة والستني بعد املائة للجنة املالية ،وقام على وجه اخلصوص كا يلي:

بشأن الوضع املايل
(أ)

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

(ب) ورحب بإص ـ ـ ـ ـ ــدار املراجع اخلارجي لرأي غري مع ّدل بش ـ ـ ـ ـ ــأن حس ـ ـ ـ ـ ــابات املنظمة لعام  ،2015وهي ثاين
جمموعة حسابات خاصة باملنظمة يتم إعدادها وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛
املقر الرئيس ـ ــي
(ج) وش ـ ــدد على أمهية ما أش ـ ــارت إليه جلنة املالية بالنس ـ ــبة إىل تعزيز إطار الرقابة الداخلية يف ّ
واملكاتب امليدانية ورصد تنفيذه الفعال واالمتثال له؛
(د)

وطلب إىل األمانة مواصـ ـ ـ ــلة اإلبقاء على معدل مصـ ـ ـ ــروفات برنامج التعاون التقين عند مسـ ـ ـ ــتوى يكفل
التنفيذ الكامل العتمادات برنامج التعاون التقين كما وافق عليها املؤمتر؛

(ه) وأوصــى باعتماد املؤمتر ملشــروع القرار بشــأن احلســابات املراجعة للمنظمة لعام  2015املعروض يف الفقرة
 11من الوثيقة CL 155/6؛

بشأن املسائل املتعلقة باملوارد البشرية
(و) أعرب عن تقديره لإلجنازات العديدة اليت حققتها املنظمة يف جمال إدارة املوارد البش ـ ـرية منذ س ـ ــنة
ـجع
وال ســيما التح ّس ـن امللحو الذي أفيد عنه بالنســبة إىل وضــع الوظائف الشــاغرة يف الفئة الفنية وشـ ّ
األمانة على مواصــلة اجلهود اليت تبذهلا خاصــة يف ما يتعلق باملكاتب اإلقليمية حي معدالت الوظائف
الشاغرة مرتفعة؛
2012

ـجع األمانة على املض ـ ـ ـ ــي قدماً يف اجلهود اليت تبذهلا يف س ـ ـ ـ ــبيل التوص ـ ـ ـ ــل إىل توزيع جغرايف عادل
(ز) وش ـ ـ ـ ـ ّ
مع التذكري بأمهية احملافظة على أعلى مس ـ ـ ـ ـ ــتويات الكفاءة املمكنة والتنافس العادل والش ـ ـ ـ ـ ــفافية واملهارة
الفنية لدى اختيار املوظفني؛
(ح) وطلب إىل األمانة تبس ـ ـ ــيئ عملية االس ـ ـ ــتجابة للطلبات املقدمة من األعض ـ ـ ــاء بش ـ ـ ــأن تقدمي معلومات
غري حساسة عن تعيني املوظفني؛

15
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بشأن مسائل اإلشراف
أقر تعيني الس ـ ـ ــيدة  Daniela Grazianiكعض ـ ـ ــو يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة لفرتة أولية
(ط) ّ
مدهتا ثالث سنوات.

لجنة األمن الغذائي العالمي
تقرير الدورة الثالثة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي

( 21-17أكتوبر/تشرين األول )2016

16

أقر اجمللس االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة)
-24
ّ
وقام على وجه اخلصوص كا يلي:
(أ)

رحب بالتوصيات اخلاصة بالسياسات بشأن "التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية:
ّ
ـجع نش ـ ـ ــرها
أي أدوار للثروة احليوانية؟" وبش ـ ـ ــأن "ربئ أص ـ ـ ــحاب احليازات الص ـ ـ ــغرية باألس ـ ـ ـ ـواق" وش ـ ـ ـ ّ
على نطاق واسع؛

(ب) وأخــذ علمـاً بتقرير فريق اخلرباء الرفيع املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى املعين بــاألمن الغــذائي والتغــذيــة حول "التنميــة الزراعيــة
املس ـ ـ ـ ــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية :أي أدوار للثروة احليوانية؟" وأش ـ ـ ـ ــار إىل طلب اللجنة إجراء
دراســة عن "الش ـراكات املتعددة أصــحاب املصــلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتســينهما يف إطار
خطة عام  ،"2030وعرضها على اجللسة العامة للجنة يف عام 2018؛
(ج) وأش ــار إىل اخنراط اللجنة يف النهوض بكل من التغذية وخطة التنمية املس ــتدامة لعام  ،2030كا يف ذلك
من خالل املسامهة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة؛
(د)

ورحب باحلدث املواضــيعي العاملي عن اســتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــأن احلوكمة املســؤولة حليازة
ّ
األراض ـ ـ ـ ــي ومص ـ ـ ـ ــايد األمساك والغابات يف س ـ ـ ـ ــياق األمن الغذائي الوطين الص ـ ـ ـ ــادرة عن اللجنة ،متاش ـ ـ ـ ــي ًا
مع االختصاصات ذات الصلة اليت توفّر توجيهات عن تقاسم اخلربات واملمارسات اجليدة لتنفيذ القرارات
والتوصيات الصادرة عن اللجنة من خالل تنظيم أحداث على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

(ه) وأش ـ ـ ــار إىل أنه ل إنش ـ ـ ــاء جمموعة عمل مفتوحة العض ـ ـ ــوية لالتفاق على عملية لتجميع اخلربات والنُهج
املتغرية بني املناطق الريفية واحلضرية؛
الفعالة املتعلّقة بالسياسات يف سياق الديناميات ّ
ّ
(و) وأوص ـ ــى بأن تق ّدم اللجنة برنامج عمل متعدد الس ـ ــنوات يتّس ـ ــم بالواقعية وقابلية التنفيذ مع األخذ بعني
االعتبار املوارد املتاحة ،ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيما بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل خدمات الرتمجة والرتمجة الفورية ،وض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن يكون
من السهل التح ّكم بعبء العمل؛
16
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(ز)

وشـجع أعضـاء اللجنة على املسـامهة يف ميزانية اللجنة كوارد غري صـصـة من خارج امليزانية وعلى النظر
يف حلول طويلة األجل للتمكن من التنبؤ كيزانية اللجنة؛

(ح) وأخــذ علمـاً بــالتعــديــل الــذي طرأ على تش ـ ـ ـ ـ ـ ــكيلــة مكتــب اللجنــة واألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املنــاوبني للمــدة املتبقيــة
من واليتهم ،حىت الدورة الرابعة واألربعني للجنة اليت ستعقد يف عام 2017؛
(ط) وتطلّع إىل عملية التقييم القادمة لفعالية اللجنة.

المسائل الدستورية والقانونية
تقريـر الدورة الثالثة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
17
( 26-24أكتوبر/تشرين األول )2016
 -25درس اجمللس تقرير الدورة الثالثة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية وتقرير االجتماع املشرتك بني الدورة
العشـ ـ ـرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة والس ـ ــتني بعد املائة للجنة املالية يف ما يتعلق كس ـ ــألة تعيني أمناء األجهزة
املنشأة كوجب املادة  14من دستور املنظمة.
-26

وإن اجمللس:
(أ)

أشار إىل أنّه كوجب قرارات املؤمتر وأحكام املعاهدات اليت تقضي بإنشاء األجهزة كوجب املادة
من دستور املنظمة ،يقوم املدير العام بتعيني األمناء كوافقة األجهزة املعنية؛

أقر باحلاجة إىل إجياد توازن بني االستقاللية الوظيفية لألجهزة املنشأة كوجب املادة
(ب) و ّ
املنظمة واملسؤوليات اليت تتحملها املنظمة جتاه تلك األجهزة؛

14

14

من دستور

امللحة مللء وظيفتني شاغرتني ألمناء جهازين من األجهزة املنشأة كوجب املادة
(ج) وشدد على الضرورة ّ
(مها هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليئ اهلندي واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة).
14

عرب عنها األعضاء
أقر اجمللس باالقرتاح الذي تقدم به املدير العام وكختلف وجهات النظر اليت ّ
 -27وهبذا الصددّ ،
واتفق على اتباع العملية املبيّنة أدناه:
(أ)

17

سيقوم الرئيس املستقل للمجلس وأمانة املنظمة ،مع مفعول فوري ،بالتشاور مع اجلهازين املعنيني من
األجهزة املنشأة كوجب املادة  14من دستور املنظمة بغية التوصل إىل اقرتاح بشأن اإلجراءات الراعية
لتعيني أمناء اجلهازين املعنيني املنشأين كوجب املادة  ،14على أن يكون اقرتاحاً يقبل به اجلهازان وأن
حيال إىل جملس املنظمة مع هناية سنة 2018؛
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(ب) ومع مفعول فوري أيضاً ،وبصورة استثنائية ومن دون أن يشكل هذا سابقة ،سوف يصدر املدير العام
إعالناً لوظيفتني شاغرتني من أجل تعيني أميين اجلهازين (هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليئ اهلندي
واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة) .وسيتم هذا كوجب اإلجراءات املرعية
لتعيني كبار املوظفني يف املنظمة مع إشراك ممثلني اثنني عن األعضاء ،يقررمها اجلهازان ،يف جلنة إجراء
املقابالت ،على أن حييل املدير العام من ثّ مرشحاً واحداً إىل كل من اجلهازين للموافقة عليه يف دورهتما
املقبلة؛
(ج) وسيتم تعيني األمينني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) ملدة سنتني شرط موافقة اجلهاز املعين على
هذا التعيني يف هناية تلك الفرتة.
 -28وأك ّد اجمللس أيض ـ ـ ـاً أن االجتماعات الرمسية لألجهزة الدس ـ ــتورية جيب أن تكون علنية وأنه ينبغي مش ـ ــاركة املدير
العــام ،أو ممثــل عنــه ،دون حق التص ـ ـ ـ ـ ـ ــويــت ،يف االجتمــاعــات الرمسيــة لألجهزة الــدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوريــة واألجهزة الفرعيــة التــابعــة هلــا
على النحو املنصوص عليه يف الفقرة  5من املادة  7من دستور املنظمة.

المسائل المتعلقة بالحوكمة
التعاون بين المنظمات التي توجد مقارها في روما

18

أقر اجمللس الوثيقة املشـ ـ ـ ـ ــرتكة بشـ ـ ـ ـ ــأن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وأثىن على الوكاالت الثالث
-29
ّ
إلعدادها هلذه الوثيقة مش ـ ـ ـ ـرياً إىل أهنا تش ـ ـ ـ ـ ّكل مرجعاً مفيداً لألنش ـ ـ ـ ــطة املش ـ ـ ـ ــرتكة اليت س ـ ـ ـ ــتقوم هبا الوكاالت يف املس ـ ـ ـ ــتقبل
وإىل أهنا وثيقة حية ختضع لتحدي دوري.
 -30ودعا اجمللس الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إىل األخذ بعني االعتبار املبادئ الواردة يف الوثيقة املشرتكة عند
إعداد اخلطئ االسرتاتيجية اخلاصة هبا يف املستقبل ،وأوصى بأن تكون األنشطة املشرتكة املقرتحة وجماالت التعاون املمكنة
حمددةً وملموسةً بشكل أكرب وذلك من خالل تضمني مجلة أمور منها األطر الزمنية والتقييمات املشرتكة وآليات التحفيز،
كوازاة جتنّب االزدواجية والتداخل.
ورحب اجمللس باهلدف املشرتك املتمثل يف تركيز جهود التعاون املستقبلية على مساعدة البلدان يف تنفيذ خطة التنمية
-31
ّ
املستدامة لعام  2030وحتقيق املقاصد ذات الصلة من أهداف التنمية املستدامة.
ورحب اجمللس "كبادئ العمل" املقرتحة "وبركائز التعاون" األربع ،وكذلك بالرتكيز على العمليات اجلارية
-32
ّ
على املستوى القطري واجلهود املبذولة لتحسني التعاون يف سياق االتساق على مستوى منظومة األمم املتحدة وااللتزام الكامل
بعمل جلنة األمن الغذائي العاملي.
18
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 -33وأشار اجمللس مع التقدير إىل أن ِ
الفرق اإلقليمية التابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ستُنشئ عمليات إقليمية
لتحديد البلدان حمئ الرتكيز وجماالت العمل املشرتكة ذات األولوية والعمليات املشرتكة لرصد التق ّدم ،متاشياً مع طلبات
احلكومات املضيفة وأولوياهتا.
 -34ووافق اجمللس على الفائدة من عقد اجتماعات مش ـ ـ ـ ــرتكة لألجهزة الرئاس ـ ـ ـ ــية للوكاالت الثالث اليت توجد مقارها
يف روما؛ وعلى إعداد تقرير عن التعاون بني هذه الوكاالت على أساس سنوي.

الترتيبات الخاصة بالدورة األربعين للمؤتمر

19

 -35وافق اجمللس على أن يرفع إىل املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات الواردة يف الوثيقة  CL 155/8لغرض املوافقة
عليها ،وأوصى على وجه اخلصوص كا يلي:
(أ)

أن يتم تش ـ ـ ـ ــكيل جلنتني رئيس ـ ـ ـ ــيتني للنظر على التوايل يف ما يلي )1( :املس ـ ـ ـ ــائل املوض ـ ـ ـ ــوعية ومس ـ ـ ـ ــائل
السياسات يف جمايل األغذية والزراعة )2( ،ومسائل الربنامج وامليزانية؛

(ب) وأن يكون آخر موعد لتلقي الرتشيحات النتخابات اجمللس عند الساعة  12.00من ظهر يوم االثنني
تتم عملية االنتخاب يوم اجلمعة  7يوليو/متوز 2017؛
 3يوليو/متوز  ،2017وأن ّ
(ج) واتفق على التعمق أكثر يف مناقشة تفاصيل اقرتاح لعقد حدث خاص عن املساواة بني اجلنسني خالل
املؤمتر ،مع إفساح اجملال لألعضاء للمشاركة النشطة فيه ،وذلك يف اجتماعات غري رمسية تُعقد بدعوة
من الرئيس املستقل للمجلس مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية.

 -36ووافق اجمللس كذلك على أن يوصي املؤمتر بأن يكون موضوع النقاش العام يف الدورة األربعني "تغ ّري املناخ والزراعة
لكل منهم.
واألمن الغذائي" وبأن تقتصر بيانات رؤساء الوفود على مخس دقائق كحد أقصى ّ
أقر اجمللس أيض ـ ـ ـاً املوضـ ـ ــوع التايل املقرتح لفرتة السـ ـ ــنتني لدورات األجهزة الرئاسـ ـ ــية اليت سـ ـ ــتعقد يف فرتة السـ ـ ــنتني
 -37و ّ
تغري املناخ وتأثريه يف عمل املنظمة وأنشطتها".
ّ " :2019-2018

19

الوثائق

 CL 155/8و CL 155/PV/6وCL 155/PV/8
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آخر مهلة لتقدمي الرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس
 -38قرر اجمللس حتديد مهلة زمنية لتلقي الرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس عند الساعة  12.00من يوم
األربعاء  5أبريل/نيسان  2017ويوم األربعاء  12أبريل/نيسان  2017كموعد لتعميم الرتشيحات من خالل البوابة اخلاصة
بأعضاء املنظمة وكوجب كتاب موجه من األمني العام.

ترشيح رئيس املؤمتر ورئيسي اللجنتني الرئيسيتني األوىل والثانية
 -39أحاط اجمللس علماً بأ ّن املشاورات مع اجملموعة اإلقليمية آلسيا يف منظمة األغذية والزراعة قد أفضت إىل توافق
يف اآلراء بشأن ترشيح معايل السيد  ،Emmanuel F. Piñolوزير الزراعة يف الفلبني ،ملنصب رئيس املؤمتر .ووافق اجمللس أيضاً
على أن يكون رئيس اللجنة الرئيسية األوىل من بلد ينتمي إىل جمموعة الـ  77والصني؛ وأن يكون رئيس اللجنة الرئيسية الثانية
من بلد ال ينتمي إىل جمموعة الـ 77والصني.
 -40ووافق اجمللس على أن يقوم يف دورته السادسة واخلمسني بعد املائة (أبريل/نيسان  )2017بتسمية املرشحني
للمناصب التالية:
(أ)

رئيس اللجنتني الرئيسيتني للمؤمتر؛

(ب) وثالثة ّنواب لرئيس املؤمتر؛

(ج) وسبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة للمؤمتر؛
(د)

-41

وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض.

ووافق اجمللس على أن يوصي املؤمتر بدعوة فلسطني حلضور املؤمتر بصفة مراقب.

برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات للفترة

2020-2017

20

 -42اس ــتعرض اجمللس برنامج عمله املتعدد الس ــنوات للفرتة  ،2020-2017الوارد يف املرفق زاي ،وص ــادق عليه ،وأخذ
علماً باملسائل الواجب متابعتها ،كما حددها األعضاء ،إلدراجها يف برنامج العمل املتعدد السنوات.

20

الوثائق

 CL 155/LIM/5و CL 155/PV/6وCL 155/PV/8

CL 155/REP

18

حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة للمجلس
( 30مايو/أيار 3-يونيو/حزيران )2016
21

 -43أخذ اجمللس علماً حبالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دوراته الرابعة واخلمس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بعد املائة ( 30مايو/أيار-
 3يونيو/حزيران  )2016والثالثة واخلمسني بعد املائة ( 30نوفمرب/تشرين الثاين  4 -ديسمرب/كانون األول  )2015واخلمسني
بعد املائة ( 5-1ديسمرب/كانون األول .)2014
 -44وأوصـى اجمللس بأن يشـار يف السـطر  10من الوثيقة  CL 155/LIM/3 Rev.1إىل كل من اختصـاصـات الشـراكة
العاملية من أجل الرتبة والئحتها الداخلية.

المسائل األخرى
انتخاب ستة أعضاء في المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

22

 -45انتخب اجمللس ،عمالً بالقرار  2011/7الص ـ ــادر يف  2يوليو/متّوز  ،2011س ـ ــتة أعض ـ ــاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج
األغذية العاملي ،ملدة ثالث س ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات (من  1يناير/كانون الثاين  2017إىل  31ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب/كانون األول  )2019حبس ـ ـ ـ ـ ـ ــب
التوزيع التايل:

-46



القائمة ألف :الكونغو وزمبابوي؛



القائمة باء :باكستان؛



القائمة جيم :األرجنتني؛



القائمة دال :كندا وأملانيا.

وانتخب اجمللس أيضا:


21
22

الربازي ـ ـ ــل لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــل مقع ـ ـ ــداً يف الق ـ ـ ــائم ـ ـ ــة جيم للفرتة املمت ـ ـ ــدة من
إىل  31ديسمرب/كانون األول 2017؛

1

ين ـ ـ ــاير /ك ـ ـ ــانون الث ـ ـ ــاين



وبنني لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ــل مقع ـ ــداً يف الق ـ ــائم ـ ــة ألف للفرتة املمت ـ ــدة من
إىل  31ديسمرب/كانون األول 2018؛

1

ين ـ ــاير /ك ـ ــانون الث ـ ــاين

2017



وبريو لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ــل مقع ـ ــداً يف الق ـ ــائم ـ ــة جيم للفرتة املمت ـ ــدة من
إىل  31ديسمرب/كانون األول 2018؛

1

ين ـ ــاير /ك ـ ــانون الث ـ ــاين

2017

 CL 155/LIM/3 Rev.1و CL 155/LIM/3 Add.1و CL 155/PV/6وCL 155/PV/8

الوثائق
الوثائق  CL 155/19 Rev.1و CL 155/LIM/4و  CL 155/PV/6وCL 155/PV/8

19
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وس ـ ـ ـ ـ ـ ــويس ـ ـ ـ ـ ـ ـرا لتش ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ــل مقع ــداً يف الق ــائم ــة دال للفرتة املمت ــدة من  1ين ــاير /ك ــانون الث ــاين
إىل  31ديسمرب/كانون األول .2018

2017

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
23
عن أنشطته في سنة 2015
رحب اجمللس بالتقرير الســنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (الربنامج) املرفوع إىل اجمللس االقتصــادي
-47
ّ
واالجتماعي وإىل جملس منظمة األغذية والزراعة بشأن أنشطة الربنامج يف عام  ،2015وصادق عليه.
-48

وقام اجمللس على وجه اخلصوص كا يلي:
(أ)

أقر بالنتائج اليت أحرزها الربنامج يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل حتقيق أهدافه االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية بدعم مما حققه من إجنازات
ّ
يف أبعاد نتائج اإلدارة؛

أقر بالتزام موظفي الربنامج العاملني يف امليدان يف ظل ظروف صعبة كواجهة حاالت الطوارئ املتزامنة
(ب) و ّ
من املستويني  )L2( 2و ،)L3( 3باإلضافة إىل األزمات املمتدة؛
ورحب باخنراط الربنامج يف جهود التعاون وإقامة الشراكات وبعمله مع الشركاء للقضاء على اجلوع
(ج)
ّ
وحتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
(د)

23

الوثائق

ورحب جبهود الربنامج الرامية إىل تعزيز التعاون مع الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روما؛
ّ

(هـ)

وأشار إىل العمل اجلاري يف سياق املبادرات الرئيسية إلدارة التغيري كا يف ذلك إعداد اخلطة االسرتاتيجية
اجلديدة ،واخلطئ االسرتاتيجية القطرية والسياسات املرتبطة هبا ،واستعراض اإلطار املايل ،فضالً
عن مواصلة التعزيز التنظيمي املتوخى؛

(و)

وأشار إىل أن الربنامج قام بتنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات يف تقرير
األداء السنوي الذي يصدر عنه ،مع الرتكيز بشكل خاص على املساواة بني اجلنسني ،وتنمية القدرات،
والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ،و"توحيد األداء" ،واملواءمة مع جمموعة األمم املتحدة
اإلمنائية ،واإلدارة القائمة على النتائج ،واالتساق وتبسيئ املمارسات التجارية.

 CL 155/10و CL 155/PV/6وCL 155/PV/8

CL 155/REP

20

ميدالية مارغريتا ليزاراغا

24

 -49صادق اجمللس على ترشيح جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا وأوصى كنح امليدالية من قبل املدير العام
خالل حفل خاص ينظم قبل  31ديسمرب/كانون األول .2017

الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة
25
واالجتماعات الرئيسية األخرى في الفترة 2018-2016
 -50أخذ اجمللس علماً باجلدول الزمين الجتماعات عام  ،2017الوارد يف املرفق حاء ،ووافق عليه مع إض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة الدورة
السادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ستُعقد خالل الفرتة من  30يناير/كانون الثاين إىل  3فرباير/شباط
.2017

تهم والية منظمة األغذية والزراعة
التطورات في المنتديات التي ّ
-51

26

أعرب اجمللس عن تقديره للعروض اليت قُدمت بشأن املواضيع التالية:
(أ)

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛

تغري املناخ؛
(ب) ونتائج املؤمتر الثاين والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
(ج) ومؤمتر األمم املتحدة الثال املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثال )؛

(د)

ووض ـ ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــك دويل ملزم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بش ـ ـ ـ ــأن حفظ التنوع البيولوجي
البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام؛

(ه) وفريق اخلرباء العاملي املعين بالزراعة والنظم الغذائية من أجل التغذية  -تقرير اسـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـرايف :نظم األغذية
والنظم الغذائية :مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين؛
(و) واالج ـ ـت ـ ـمـ ـ ــاع ال ـ ـرف ـ ـي ـ ــع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ــوى ل ـ ــلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكـ ـ ــة ال ـ ـعـ ـ ــامل ـ ـيـ ـ ــة م ـ ــن أجـ ـ ــل ت ـ ـعـ ـ ــاون إمنـ ـ ــائ ـ ــي ف ـ ـ ّع ـ ـ ـال
األول )2016؛
(نريويب ،من  28نوفمرب/تشرين الثاين إىل  1ديسمرب/كانون ّ
(ز) واجلزء الرفيع املستوى من االجتماع الثال عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

24
25
26

الوثائق  CL 155/LIM/6و CL 155/PV/6وCL 155/PV/8

 CL 155/LIM/1و CL 155/PV/6وCL 155/PV/8

الوثائق
الوثائق  CL 155/INF/4 Rev.1و CL 155/PV/7وCL 155/PV/8
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جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والخمسين بعد المائة للمجلس
27
(أبريل/نيسان )2017
أقر اجمللس جدول األعمال املؤقت لدورته السادسة واخلمسني بعد املائة (أبريل/نيسان  )2017ووافق على إضافة
-52
ّ
بند بشأن مقرتح إحياء السنة الدولية لإلبليات.

الدورة الثانية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

28

 -53لّ إطالع اجمللس على نتائج الدورة الثانية هليئة مكافحة اجلراد الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحراوي يف املنطقة الغربية اليت ُع قدت يف
اجلزائر العاصمة ،يف اجلزائر خالل شهر أكتوبر/تشرين األول .2016

بيان يلقيه ممثل اتحادات الموظفين في منظمة األغذية والزراعة
-54
املنظمة.

29

أدىل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيد  ، Juan Coyمن رابطة موظفي الفئة الفنية يف املنظمة ،بياناً نيابة عن اهليئتني املمثلتني ملوظفي

العرض المقدم من وزير الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية في هايتي

30

 -55أشــار اجمللس مع التقدير إىل العرض الذي ق ّدمه عن إعصــار ماثيو ســعادة الســيد  ،Pierre Guito Lauroreوزير
الزراعة واملوارد الطبيعية والتنمية الريفية يف هاييت.

27
28
29
30

 CL 155/INF/2و CL 155/PV/6وCL 155/PV/8

الوثائق
الوثيقتان  CL 155/PV/6وCL 155/PV/8
الوثيقتان  CL 155/PV/6وCL 155/PV/8
الوثيقتان  CL 155/PV/7وCL 155/PV/8

A1
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المرفق ألف
جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين بعد المائة للمجلس
البنود االفتتاحية
-1

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

-2

انتخاب ثالث ــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلن ــة الصياغ ــة واألعضاء فيها
المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

-3

اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة

-4

اللجان الفنية  -املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية الناشئة عن:

2021-2018

1-4

تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة ( 30-26سبتمرب/أيلول )2016

2-4

تقرير الدورة احلادية والسبعني للجنة مشكالت السلع ( 6-4أكتوبر/تشرين األول )2016

3-4

تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك ( 15-11يوليو/متوز )2016

4-4

تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات ( 22-18يوليو/متوز )2016
(أ)

املؤمتر العاملي اخلامس عشر للغابات ()2021

-5

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة والستني بعد املائة للجنة
املالية ( 7نوفمرب/تشرين الثاين )2016

-6

الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج ( 11-7نوفمرب/تشرين الثاين )2016

-7

تق ــارير ال ــدورات الث ــاني ــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــتني بع ــد امل ــائ ــة ( 25-23م ــايو/أي ــار  )2016والث ــالث ــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــتني بع ــد امل ــائ ــة
( 3-2نوفمرب/تشرين الثاين  )2016والرابعة والستني بعد املائة ( 11-7نوفمرب/تشرين الثاين  )2016للجنة املالية
لجنة األمن الغذائي العالمي

-8

تقرير الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ( 21-17أكتوبر/تشرين األول )2016
المسائل الدستورية والقانونية

-9

تقريـر الدورة الثالثة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( 26-24أكتوبر/تشرين األول )2016
المسائل المتعلقة بالحوكمة

-10

التعاون بني املنظمات اليت توجد مقارها يف روما

-11

الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني للمؤمتر

CL 155/REP

A2

-12

برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

-13

ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ـ ـ ــذ الـ ـقـ ـرارات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ــن ال ـ ـ ــدورة الـ ـرابـ ـع ـ ـ ــة واخل ــمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني بـ ـع ـ ـ ــد امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس
( 30مايو/أيار  3 -يونيو/حزيران )2016
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المرفق باء
قائمة بالوثائق
CL 155/1
CL 155/2

جدول األعمال املؤقت
تقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدورة الث ـ ــالث ـ ــة بع ـ ــد امل ـ ــائ ـ ــة للجن ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوري ـ ــة والق ـ ــانوني ـ ــة
( 26-24أكتوبر/تشرين األول )2016

CL 155/3

اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة

CL 155/4

تقرير الدورة الثانية والستني بعد املائة للجنة املالية ( 25-23مايو/أيار )2016

CL 155/5

تقرير الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج ( 11-7نوفمرب/تشرين الثاين )2016

CL 155/6

تقرير الدورة الرابعة والستني بعد املائة ( 11-7نوفمرب/تشرين الثاين )2016

CL 155/7

CL 155/7 – Inf.1

تقرير االجتماع املشــرتك بني الدورة العشـرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة والســتني
بعد املائة للجنة املالية ( 7نوفمرب/تشرين الثاين )2016
معلوم ـ ـ ــات إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي ـ ـ ــة عن الق ـ ـ ــدرات الفني ـ ـ ــة املعززة وتوطي ـ ـ ــد ترتيب ـ ـ ــات إدارة الربامج
يف 2017-2016

CL 155/8 Rev.1

ترتيبات الدورة األربعني للمؤمتر

CL 155/9 Rev.1

عضوية اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

CL 155/10
CL 155/11

CL 155/12 Rev.2
CL 155/13 Rev.1

سلسلة الوثائق

2021-2018

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام

2015

تـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـري ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــالـ ـ ـ ـث ـ ـ ــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــني بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة امل ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
(روما 3-2 ،نوفمرب/تشرين الثاين )2016
التعاون بني املنظمات اليت توجد مقارها يف روما
وجه ـ ـ ــات نظر منظم ـ ـ ــة األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة والزراع ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن خ ـ ـ ــارط ـ ـ ــة الطريق املتك ـ ـ ــامل ـ ـ ــة
لربنامج األغذية العاملي

C 2017

C 2017/6 A

احلسابات املراجعة  -منظمة األغذية والزراعة

C 2017/6 B

احلسابات املراجعة  -منظمة األغذية والزراعة  2015القسم باء -تقرير املراجع اخلارجي

C 2017/20

C 2017/21

2015

ت ـ ـ ـق ـ ـ ـري ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـث ـ ـ ــال ـ ـ ـث ـ ـ ــة واألرب ـ ـ ـع ـ ـ ــني ل ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـن ـ ـ ــة األم ـ ـ ــن ال ـ ـ ـغ ـ ـ ــذائ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـع ـ ـ ــامل ـ ـ ــي
( 21-17أكتوبر/تشرين األول )2016
تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة ( 30-26سبتمرب/أيلول )2016
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C 2017/22

تقرير الدورة احلادية والسبعني للجنة مشكالت السلع ( 6-4أكتوبر/تشرين األول )2016

C 2017/23

تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك ( 15-11يوليو/متوز )2016

C 2017/24

تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات ( 22-18يوليو/متوز )2016

CL 155 INF

CL 155/INF/1 Rev.1
CL 155/INF/2

CL 155/INF/3
CL 155/INF/4 Rev.1

اجلدول الزمين املؤقت
ج ـ ــدول األعم ـ ــال املؤق ـ ــت لل ـ ــدورة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واخلمس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بع ـ ــد امل ـ ــائ ـ ــة للمجلس
(أبريل/نيسان )2017
بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
التطورات يف املنتديات اليت ّ

CL 155/INF/5

حتليل وظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة ()JIU/REP/2014/6

CL 155/INF/6

إدارة العقود وتنظيمها يف منظومة األمم املتحدة ()JIU/REP/2014/9

CL 155/INF/7

تقييم ألداء مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف تعم ـ ـ ــيم العمال ـ ـ ــة الكاملة واملنتج ـ ـ ــة والعمل
الالئق ()JIU/REP/2015/1

CL 155/INF/8

سياسة منظمة األغذية والزراعة لإلعالن عن السنوات الدولية واالحتفال هبا

CL 155/INF/9

مذكرة عن أساليب عمل اجمللس

سلسلة الوثائق

CL 155 LIM

CL 155/LIM/1

CL 155/LIM/2
CL 155/LIM/3 Rev.1

CL 155/LIM/3 Add.1

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســية
األخرى يف الفرتة 2018-2016
حالة االشرتاكات املقررة واملتأخرات حىت  29نوفمرب/تشرين الثاين

ح ــال ــة تنفي ــذ القرارات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن ال ــدورة الرابع ــة واخلمس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بع ــد امل ــائ ــة للمجلس
( 30مايو/أيار  3 -يونيو/حزيران )2016
ح ــال ــة تنفي ــذ القرارات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن ال ــدورة الرابع ــة واخلمس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بع ــد امل ــائ ــة للمجلس
( 30مايو/أيار  3 -يونيو/حزيران  - )2016ضميمة

CL 155/LIM/4

انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

CL 155/LIM/5

برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

CL 155/LIM/6 Rev.1

2016

2020-2017

ميدالية مارغريتا ليزاراغا

CL 155/LIM/7

السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية

CL 155/LIM/8

اليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

B3

CL 155/REP

وثائق أخرى
قائمة باملندوبني واملراقبني
عرض ألساليب عمل جملس منظمة األغذية والزراعة
قوائم بالدول األعضـ ـ ــاء يف األمم املتحدة أو الدول األعضـ ـ ــاء يف املنظمة لغرض االنتخابات
للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي
CL 155/Draft Report

سلسلة وثائق

CL 155 PV

من
إىل CL 154/ PV/8
CL 155/ PV/1

سلسلة وثائق

مشروع تقرير اجللسة العامة
احملاضر احلرفية للجلسة العامة

CL 155 OD

من
إىل CL 155/OD/5

CL 155/OD/1

برامج عمل اليوم
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المرفق جيم
مشروع قرار معروض على المؤتمر
االحتفال باليوم العالمي للنحل
إن المؤتمر،
لتنوع امللقحات واملخاطر اليت ينطوي عليها ذلك
إذ يراعي احلاجة ّ
امللحة إىل معاجلة قض ـ ـ ـ ـ ـ ــية الرتاجع العاملي ّ
بالنسبة إىل استدامة الزراعة وسبل معيشة اإلنسان واإلمدادات الغذائية؛
ويذ ّكر بعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف جمال خدمات التلقيح للزراعة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،والدور الرائد
الذي تض ـ ــطلع به املنظمة يف تيس ـ ــري وتنس ـ ــيق املبادرة الدولية حلفظ امللقحات واس ـ ــتخدامها املس ـ ــتدام اليت أطلقتها اتفاقية
التنوع البيولوجي يف عام 2002؛
ّ
ويأخذ في الحس ـ ــبان التقييم املواضـ ـ ــيعي للملقحات والتلقيح وإنتاج األغذية الصـ ـ ــادر يف فرباير/شـ ـ ــباط
عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي؛

2016

ويشـ ـ ــير إىل اعتماد النظم الزراعية العاملية على خدمات التلقيح وإىل املس ـ ـ ــامهة اهلامة للنحل وامللقحات األخرى
يف حتسني اإلنتاج وغالل الزراعة عاملياً ،وبالتايل مسامهتها يف استحداث وظائف يف املناطق الريفية؛
يعزز
ويلحظ الدور األسـ ــاسـ ــي للنحل وامللقحات األخرى ومسـ ــامهتها يف اإلنتاج املسـ ــتدام لألغذية والتغذية ،كا ّ
بالتايل األمن الغذائي لسكان العامل اآلخذ عددهم بالتنامي ،ويسهم يف التخفيف من وطأة الفقر واستئصال اجلوع؛
ويشـ ـ ـ ـ ــير إىل مس ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة خدمات النظم اإليكولوجية اليت يوفّرها النحل وامللقحات األخرى يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة النظم
التنوع الوراثي ،وبــالتــايل تعزيز التكثيف اإليكولوجي
التنوع البيولوجي ،واألنواع ،و ّ
اإليكولوجيــة من خالل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــون حــالــة ّ
تغري املناخ؛
واملستدام إلنتاج األغذية ،واملساعدة على التكيّف مع ّ
تعرض النحل وامللقحات األخرى للخطر بفعل جمموعة من العوامل ،ال س ـ ــيّما بس ـ ــبب
ويعرب عن قلقه بش ـ ــأن ّ
آثار أنشــطة اإلنســان من قبيل التغيريات يف اســتخدام األراضــي ،واملمارســات الزراعية املكثّفة ،واســتخدام مبيدات اآلفات،
وتغري املنــاخ ،اليت هتــدد موائلهــا ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــحتهــا ،وتنميتهــا؛ ويؤّكـد على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة النحــل
التلوث ،واآلفــات واألمراض ّ
وكــذلــك ّ
وامللقحات األخرى باألبعاد الثالثة مجيعها للتنمية املستدامة ،وحتديداً األبعاد االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية؛
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ويدرك احلاجة امللحة إىل إذكاء التوعية على مجيع املستويات وتعزيز وتيسري اإلجراءات حلماية النحل وامللقحات
األخرى ،هبدف املس ــامهة يف ص ــحتها وتنميتها ،مع األخذ يف احلس ــبان أ ّن تعزيز خدمات امللقحات مهم لتحقيق أهداف
التنمية املسـ ــتدامة ،ال سـ ــيّما أهداف اسـ ــتئصـ ــال اجلوع ،وحتقيق األمن الغذائي وحتسـ ــني التغذية وتعزيز الزراعة املسـ ــتدامة،
التنوع البيولوجي ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن العديد من األبعاد األخرى خلطة التنمية
ومحاية املوارد الطبيعية احملدودة واحل ّد من خس ـ ـ ـ ـ ــارة ّ
املستدامة لعام 2030؛
ويقر بأ ّن احتفال اجملتمع الدويل بيوم عاملي للنحل من شــأنه أن يســهم إىل ح ّد كبري يف زيادة الوعي على ســائر املســتويات
ّ
ويعزز اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية حلمايتها؛
بشأن أمهية النحل وامللقحات األخرىّ ،
ويش ـ ـ ـ ّدد على ض ـ ـ ــرورة تغطية التكاليف اإلض ـ ـ ــافية لألنش ـ ـ ــطة املتأتية عن تنفيذ اليوم العاملي للنحل من خالل مس ـ ـ ــامهات
طوعية ،كا يف ذلك من القطاع اخلاص؛
يطلب من املدير العام إحالة هذا القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة بغرض عرض ـ ـ ـ ـ ـ ــه على اجلمعية العامة لألمم
كل سنة يوماً عاملياً للنحل.
املتحدة لتبح يف دورهتا التالية إمكانية إعالن العشرين من مايو/أيار من ّ
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المرفق دال
السنة الدولية للصحة النباتية
مشروع قرار معروض على المؤتمر ّ
إن المؤتمر،
إذ يشـ ـ ــير إىل أن النباتات الس ـ ـ ــليمة متثل أس ـ ـ ــاس كل أش ـ ـ ــكال احلياة على األرض ،ووظائف النظم اإليكولوجية ،واألمن
الغذائي ،وإىل أهنا عنصر حيوي الستمرار احلياة على األرض؛
يقر بأن الص ـ ـ ـ ــحة النباتية أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية للتكثيف املس ـ ـ ـ ــتدام للزراعة من أجل إطعام العدد املتزايد لس ـ ـ ـ ــكان العامل حبلول
وإذ ّ
سنة 2050؛
وإذ يؤكد بأن الص ــحة النباتية أمر حاس ــم للتص ــدي للض ــغوط النامجة عن النمو الس ــكاين ،وأن االعرتاف والدعوة والدعم
للرتويج للصحة النباتية مسائل ذات أمهية حامسة إذا ما أراد اجملتمع الدويل ضمان املوارد النباتية لعامل ينعم باألمن الغذائي
مستقرة ومستدامة؛
استناداً إىل نظم إيكولوجية
ّ
يقر بأن احلفا على الص ــحة النباتية حيمي البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من اآلفات النباتية ،وقض ــايا تغري املناخ،
وإذ ّ
ويدعم اجلهود املبذولة للح ّد من اجلوع وسوء التغذية والفقر؛
امللحة إىل التوعية وتشـ ــجيع وتيسـ ــري عملية اختاذ إجراءات تكفل اإلدارة املسـ ــتدامة للصـ ــحة النباتية من
يذكر باحلاجة ّ
وإذ ّ
أجل املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة املتفق عليها لعام 2030؛
وإذ يضع ثقته يف أن هذا النوع من االحتفال من شأنه أن يشكل منتدى ويشجع اختاذ وتنفيذ إجراءات للرتويج لألنشطة
الداعمة لصــون املوارد النباتية العاملية واســتدامتها ،وأن يرفع كذلك مســتوى الوعي بأمهية الصــحة النباتية يف معاجلة القضــايا
ذات االهتمام العاملي ،كا يف ذلك اجلوع والفقر والتهديدات اليت تواجه البيئة؛
وإذ يؤكد احلاجة املاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إىل توعية الرأي العام بأمهية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة النباتية بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل األمن الغذائي ووظائف النظم
اإليكولوجية؛
وإذ يش ــدد على أن التكاليف اإلضـ ــافية لألنشـ ــطة الناشـ ــئة عن تنفيذ السـ ــنة الدولية للصـ ــحة النباتية سـ ــيتم الوفاء هبا من
املسامهات الطوعية ،كا يف ذلك من القطاع اخلاص؛
يطلب إىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف دورهتا املقبلة وتعلن سنة  2020السنة الدولية للصحة النباتية.

E1

CL 155/REP

المرفق هاء
مشروع قرار معروض على المؤتمر
االحتفال باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
إن المؤتمر،
إذ يشـ ـ ــير إىل أن الص ـ ـ ــيد وتربية األحياء املائية يشـ ـ ـ ـ ّكالن أنش ـ ـ ــطة بشـ ـ ـ ـرية توفّر أغذية ذات جودة عالية ومنافع اجتماعية
واقتصادية ،وتساهم يف حتقيق التغذية واألمن الغذائي ،واحلد من الفقر ،والتنمية الريفية؛
يقر بأهمية حفظ كافة احمليطات حول العامل وما حتتويه من موارد واستخدامها املستدام على املدى الطويل؛
وإذ ّ
وإذ يش ـ ــعر بقلق ـ ــديد حيال التهديد الناش ـ ـ ــئ عن الص ـ ـ ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم على مس ـ ـ ــاعي حفظ
هذه املوارد واستخدامها املستدام على املدى الطويل؛
يقر باجلهود احلثيثة اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة ملكافحة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم هبدف
وإذ ّ
اســتخدام موارد مصــايد األمساك على حنو مســتدام يف ســياق حتقيق األمن الغذائي والقضــاء على اجلوع ،مما يســاهم بالتايل
يف بلوغ األهداف  1و 2و 14من أهداف التنمية املستدامة؛
يرحب بدخول االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه
وإذ ّ
والقضـ ـ ـ ـ ــاء عليه حيّز التنفيذ يف  5يونيو/حزيران  ،2016وهو االتفاق الذي وافق عليه مؤمتر املنظمة يف دورته السـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ــة
والثالثني (روما 23 - 18 ،نوفمرب/تشرين الثاين  )2009يف إطار الفقرة  1من املادة الرابعة عشرة من دستور املنظمة؛
وإذ يدعو احلكومات إىل املص ـ ـ ـ ـ ـ ــادقة على االتفاق بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيد غري القانوين
الفعال؛
دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وإىل االلتزام بتنفيذه ّ
امللحة إىل تعزيز الوعي العام ووعي احلكومات حيال التهديدات الناش ـ ـ ـ ـ ـ ــئة عن أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيد
وإذ يؤّكد على احلاجة ّ
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم على االســتخدام املســتدام ملوارد مصــايد األمساك وكذلك على اجلهود اجلارية ملكافحة
هذه األنشـ ـ ـ ــطة ،مع إيالء اهتمام خاص إىل آثارها السـ ـ ـ ــلبية على اقتصـ ـ ـ ــادات البلدان النامية القائمة على موارد مصـ ـ ـ ــايد
األمساك؛
وإذ يذ ّكر بإقرار جلنة مصـ ـ ـ ـ ـ ــايد األمساك يف املنظمة يف دورهتا الثانية والثالثني ملقرتح إعالن "اليوم الدويل ملكافحة الصـ ـ ـ ـ ـ ــيد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم"؛
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وإذ يأخذ علما بالقرار الص ــادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  2016بش ــأن "اس ــتدامة مص ــائد األمساك ،بطرق
منها اتفاق عام  1995لتنفيذ ما تتض ـ ـ ـ ــمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  10كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمرب 1982
من أحكام بشــأن حفظ وإدارة األرصــدة الســمكية املتداخلة املناطق واألرصــدة الســمكية الكثرية االرحتال ،والصــكوك ذات
يرحب بإقرار جلنة مص ـ ـ ــايد األمساك مقرتح إنش ـ ـ ــاء "اليوم الدويل ملكافحة الص ـ ـ ــيد غري القانوين دون إبالغ
الص ـ ـ ــلة" ،الذي ّ
ودون تنظيم" كوازاة تشجيع منظمة األغذية والزراعة على اختاذ املزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد؛
وإذ يطلب إىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة لكي تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
خالل دورهتا املقبلة ،يف إمكانية إعالن يوم  5يونيو/حزيران اليوم الدويل ملكافحة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم.
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المرفق واو
مشروع قرار معروض على المؤتمر
السنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية
إن المؤتمر،
إذ يشـ ــير إىل أن ص ـ ــيد األمساك وتربية األحياء املائية يش ـ ــكالن أنش ـ ــطة بش ـ ـرية تقدم أغذية عالية اجلودة ومنافع اجتماعية
واقتصادية ،وتساهم يف ضمان التغذية واألمن الغذائي واحلد من الفقر ويف حتقيق التنمية الريفية؛
وإذ يقر بأهمية صون حميطات العامل ومواردها على املدى الطويل واستخدامها بشكل مستدام؛
وإذ يؤكد على الدور املهم الذي تؤديه مص ـ ـ ـ ـ ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف القض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على اجلوع وانعدام
األمن الغذائي وسـ ـ ـ ـ ــوء التغذية والفقر واالسـ ـ ـ ـ ــتخدام املسـ ـ ـ ـ ــتدام للموارد السـ ـ ـ ـ ــمكية ،كا يسـ ـ ـ ـ ــهم يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة  1و 2و14؛
وإذ يشـ ـ ـ ـ ــير إىل القرار الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريب يف دورته الرابعة والثالثني
(املكسـ ــيك 29 ،فرباير/شـ ــباط –  3مارس/آذار  )2016والقاضـ ــي بالعمل من أجل ختصـ ــيص سـ ــنة دولية ملصـ ــايد األمساك
وتربية األحياء املائية احلرفية ،وإىل مصادقة جملس املنظمة يف دورته الرابعة واخلمسني بعد املائة عليها؛
وإذ يش ـ ــير كذلك إىل مصـ ـ ــادقة جلنة مصـ ـ ــايد األمساك يف املنظمة يف دورهتا الثانية والثالثني على "السـ ـ ــنة الدولية ملصـ ـ ــايد
األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية" املقرتحة؛
وإذ يؤكد احلاجة املاسـ ــة إىل رفع مسـ ــتوى وعي اجلمهور واحلكومات بأمهية تنفيذ سـ ــياسـ ــات وبرامج عامة حمددة للنهوض
كصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية على حنو مستدام ،مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية األشد ضعفا؛
يطلب إىل املــدير العــام إحــالــة هــذا القرار إىل األمني العــام لألمم املتحــدة لكي تنظر اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة
يف إعالن سنة  2022السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية.
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المرفق زاي
برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات
نسخة منقحة تغطي الفترة 2020-2017

ّأوال -الهدف العام للمجلس
يعطي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناسب إىل املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياهتا وبراجمها
-1
وميزانيتها ،وأيضاً بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية .وعمالً بالنصوص األساسية وبقرار املؤمتر رقم
 ،2009/8يقوم اجمللس بدور حيوي إلعداد اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية للمنظمة
األخص
وميارس وظيفيت رصد ومراقبة تنفيذ قرارات احلوكمة باالستناد إىل النصوص األساسية للمنظمة .ويضطلع اجمللس ب
ّ
بدور رئيسي يف اختاذ القرارات وإسداء املشورة بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل وامليزانية .وينتخب اجمللس أيضا
أعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية كل سنتني وستة أعضاء للمجلس التنفيذي لربنامج
األغذية العاملي سنويا ويوفر تقييمات واضحة عن حالة األغذية والزراعة يف العامل واملسائل ذات الصلة اليت قد حيليها إليه
اجمللس .وهو يعمل بفعاليّة وكفاءة وباالستناد إىل النتائج ،ويعقد دوراته كا يتماشى مع خطة العمل املتجددة املبيّنة يف
القسم ثانياً " -واو" أدناه ومع املذكرة عن أساليب عمل اجمللس.
ويوجه االنتباه إىل التوصية اليت أقرها املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني (يونيو/حزيران  )2015بشأن برنامج العمل
-2
املتعدد السنوات:

ميكن إضافة قسم عن "املسائل املعلّقة واالسرتاتيجية اليت سيتمّ تعقبها مع الوقت" عندما تنشأ عن األجهزة
الرئاسية املعنية ،إال أنه ينبغي حتسني نسق برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس واللجان التابعة له من
خالل جعل القسم املتعلق بالنتائج أكثر تركيزا وحتديدا.1
-3
السنوات.

1

الوثيقة

وقد يرغب األعضاء يف مراعاة هذه التوصية عندما يقرتحون إدخال حتسينات على برنامج عمل اجمللس املتعدد

C 2015/26 Rev.1
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ثانيا -النتائج
ألف -االستراتيجية وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية
النتيجة :تتواءم القرارات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياهتا وبراجمها وميزانيتها ،باإلضافة
-4
إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل ،مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وتتبع توجيهات اجمللس هبذا الصدد كما ترد يف
برنامج والعمل وامليزانية اخلاص هبا.
-5

املؤشرات والغايات:
(أ)

تربز يف تقرير املؤمتر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل
وبرنامج العمل وامليزانية.

(ب) عند استعراض املؤمتر مليزانية املنظمة واملوافقة عليها ،تكون لديه توصية صرحية من اجمللس تتعلق باملواءمة
بني االسرتاتيجيات واألولويات وبرامج العمل مع امليزانية املقرتحة للمنظمة.2
(ج) حتظى توجيهات اجمللس حول مسائل األغذية والزراعة يف العامل على موافقة املؤمتر.
(د)

يوافق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت الذي أوصاه به اجمللس.

املخرجات :إصدار مقررات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر تعكس أولويات األعضاء ملعاجلة مسائل
-6
األمن الغذائي والزراعة يف سياق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة كما ترد يف اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية
ويف التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر.
-7

األنشطة:
(أ)

استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة ال سيما استعراض وتقييم التوصيات
الصادرة عن جلنيت املالية والربنامج وعن اجتماعاهتما املشرتكة بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة
األجل وبرنامج العمل وامليزانية ،ورفع توصيات واضحة عنها إىل املؤمتر.
o

استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولويات الفنية واملسائل
املتعلقة بامليزانية.

o

استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليمية واملسائل
املتعلقة بامليزانية.

(ب) تقييم املسائل الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل حسب املقتضى.

2

النصوص األساسية ،اجلزء الثاين ،دال ،القرار  ،2009/8تنفيذ خطة العمل الفورية خبصوص جملس املنظمة.
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أي تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية.
(ج) القرارات بشأن ّ
(د)

رفع توصيات إىل املؤمتر بشأن القرارات اخلاصة بالربنامج وامليزانية ،كا يشمل مضمون امليزانية ومستواها.

(هـ) رفع توصية بشأن املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر.
(و)

رفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر.

(ز)

وضع سلسلة من أولويات األعضاء باعتبارها خطة عمل تنظيمية.

أساليب العمل:

-8

(أ)

عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية،
املستقل للمجلس.
بإشراف الرئيس
ّ

(ب) عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة ،بإشراف الرئيس
املستقل للمجلس.
ّ
(ج) إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.

باء -رصد تنفيذ القرارات المتصلة بالحوكمة
النتيجة :إسداء املشورة للمؤمتر من خالل قرارات عن احلوكمة تدعم بصورة مباشرة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة
-9
والعمل بانتظام على رصد تنفيذ تلك القرارات.
املؤشرات والغايات:

-10

(أ)

قيام اجمللس كتابعة تنفيذ قرارات اجمللس واملؤمتر بشأن احلوكمة يف املواعيد املقررة هلا ،وإبراز ذلك يف تقرير
املؤمتر.

(ب) استعراض التوصيات بشأن التدابري الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب اجمللس قبل
إحالتها إىل املؤمتر.
-11
باحلوكمة.

املخرجات :إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر تعكس تقييم اجمللس لتنفيذ القرارات املتعلقة

-12

األنشطة:
(أ)

استعراض القرارات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها.

(ب) استعراض برامج العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم التقارير املرحلية هبذا الشأن.
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(ج) رفع توصيات واختاذ قرارات عن احلاجة إىل عقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة.
(د)

استعراض وتقييم القضايا اخلاصة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضمن نطاق اختصاص منظمة
األغذية والزراعة.

هتم والية منظمة األغذية والزراعة.
(هـ) استعراض املستجدات يف منتديات أخرى ّ
-13

أساليب العمل:
(أ)

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

(ب) عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج واملالية
املستقل للمجلس.
واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية ،بإشراف الرئيس
ّ

(ج) عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة ،بإشراف الرئيس
املستقل للمجلس.
ّ
(د)

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

(هـ) تلقي مشورة األجهزة الدستورية بواسطة اللجان الفنية.

جيم -ممارسة وظائف اإل راف
 -14النتيجة :وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية وإدارية تعمل بشكل سليم وخضوعها للرصد املنتظم
من قبل اجمللس.
-15

املؤشرات والغايات:
(أ)

عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوين واملايل واإلداري.

(ب) إجراء تقييم شفاف ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضالً عن اإلشراف الرقايب واألخالقي.
(ج) إجراء االنتخابات املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلا.
(د)

تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبقاً للقواعد واملعايري املعمول هبا حالياً.

(هـ) تطابق اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية
األخرى مع اجلدول املقرر لالجتماعات ،من أجل تطبيق نظام إعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند إىل
النتائج.
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 -16املخرجات :إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر تكفل حسن سري األطر القانونية واألخالقية
واملالية واإلدارية للمنظمة.
-17

األنشطة:
(أ)

استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأن أداء امليزانية والربنامج وعمليات النقل
بني أبواب امليزانية واألوضاع املالية للمنظمة ،كا يف ذلك تعبئة املوارد واملسامهات الطوعية.

(ب) استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية خبصوص املبادئ األخالقية ،واملراجعة الداخلية واخلارجية على حد
سواء.
(ج) استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية بشأن السياسات والنظم ،يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية على
حد سواء ،بشأن املوارد البشرية والعمليات اإلدارية واخلاصة باألعمال والتعاقد والشراء وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
(د)

استعراض وتقييم توصيات جلنيت الربنامج واملالية بشأن عمليات التقييم االسرتاتيجي وتقرير تنفيذ الربامج.

(هـ) استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية.
مستقل لوظيفة التقييم كل ست سنوات (االستعراض األول يف عام  - )2016تقرير لإلدارة واجمللس
(و) تقييم
ّ
مع توصيات جلنة الربنامج.
-18

أساليب العمل:
(أ)

تلقي املشورة من جلنيت املالية والربنامج ومن اجتماعاهتما املشرتكة ،ومن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية.

معمقة إلحدى املسائل الرئيسية املتصلة باإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واليت خيتارها اجمللس
(ب) إجراء دراسة ّ
مرة كل سنتني.
(ج) إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.

دال -رصد أداء اإلدارة وتقييمه
-19

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

-20

املؤشرات والغايات:
(أ)

متاشي أداء اإلدارة مع الغايات احملددة على مستوى األداء.

(ب) إجراء التعديالت الالزمة يف أهداف األداء.
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املخرجات :اختاذ القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توصيات إىل املؤمتر.

-22

األنشطة:
(أ)

رصد أداء اإلدارة مقارنة بأهداف األداء يف إطار نظام إعداد امليزانية واإلدارة باالستناد إىل النتائج ،وبالعودة
إىل اخلطة املتوسطة األجل /برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارير جلنيت املالية والربنامج واجتماعاهتما املشرتكة.

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

ومستقل ألداء املنظمة من حي مسامهتها يف حتقيق
العمل بصورة دورية على إجراء تقييم شفاف ومهين
ّ
املخرجات والتأثريات املقررة بالفعل.

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

توصيات جلنة الربنامج حول عمليات التقييم االسرتاتيجية ومتابعتها الالحقة.

(ز) إجراء استعراض وتقييم منتظمني التفاقات الشراكة اخلاصة باملنظمة ،كا يف ذلك آثارها املالية مع إيالء
اهتمام خاص لتأثرياهتا على اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وخطتها املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية
اخلاص هبا ،ومسامهاهتا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة.
-23

أساليب العمل:
(أ)

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

(ب) عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء.
(ج) عروض تق ّدمها األمانة إىل اجمللس عن اسرتاتيجيات وسياسات اإلدارة.
(د)

إحاطة غري رمسية من قبل اجلهازين اللذين ميثالن موظفي املنظمة.

هاء -تخطيط العمل وأساليب العمل
-24

احملسنة.
النتيجة :يتّسم عمل اجمللس بالكفاءة واالستباق واملشاركة طبقاً خلطئ العمل املوضوعة وأساليب العمل ّ

-25

املؤشرات والغايات:
(أ)

الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس.

(ب) إعداد تقارير موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات ،وتتاح لألعضاء
بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.
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موحدة لوثائق اجمللس يرد فيها اإلجراء املقرتح اختاذه داخل إطار.
(ج) إعداد صفحة غالف ّ
(د)

-26

إتاحة وثائق اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة.

املخرجات:
(أ)

خطة عمل متعددة السنوات للمجلس.

(ب) نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس.
(ج) إحاطة سنوية ألعضاء اجمللس اجلدد.
(د)
-27

حتدي وثيقة "مقدمة جمللس منظمة األغذية والزراعة" كما هو مطلوب.

األنشطة:
(أ)

تتضمن مؤشرات لألداء.
إعداد خطة عمل متعددة السنوات للمجلس ّ

(ب) إعداد تقرير مرحلي يُعرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس.
(ج) إجراء استعراض منتظم ألساليب عمل اجمللس ،كا يشمل مقاييس لألداء.
(د)

استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس.

(هـ) إجراء دراسة ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخرى ،هبدف إدخال حتسينات ممكنة على إجراءات
عمل اجمللس وتطبيق خطة عمله املتعددة السنوات.
-28

أساليب العمل:
(أ)

إجراء مداوالت منظّمة ومرّكزة خالل دورات اجمللس.

(ب) اختاذ ترتيبات فعّالة لصياغة تقارير اجمللس اليت تستند إىل االستنتاجات اليت يتوصل إليها الرئيس املستقل
للمجلس يف إغالق وتلخيص كل بند.
(ج) إقامة أنشطة منتظمة يف ما بني الدورات ،على أن يتم حتديدها وفقاً ألولويتها وملدى أمهيتها.
(د)

القيام ،عند االقتضاء ،بتعزيز املوارد البشرية واملالية اليت حشدهتا األمانة من أجل تنفيذ خطة العمل املتعددة
السنوات ومتابعتها.

املستقل
(هـ) عقد اجتماعات غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة ،بإشراف الرئيس
ّ
للمجلس.
(و) إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.
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واو -دورات المجلس وخطة عمله
-29

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

دورتان يف السنة األوىل من الفرتة املالية؛

(ب) دورة واحدة قبل  60يوماً على األقل من الدورات العادية للمؤمتر اليت يقوم اجمللس خالهلا بشكل خاص
برفع توصيات إىل املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي (مرة كل  4سنوات) ،واخلطة املتوسطة األجل ،وبرنامج
العمل وامليزانية؛
(ج) دورة واحدة فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر اليت يقوم اجمللس خالهلا بشكل خاص بانتخاب رؤساء
وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛
(د)

ودورة يف هناية السنة الثانية من الفرتة املالية.

 -30يكون شكل خطة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على النحو الوارد يف اجلداول أدناه ،على أن يتم تعديله
كلّما طلب اجمللس ذلك ،كا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفع تقاريرها إليه ،ومن هنا تضاف
عبارة "حيدد الحقا" (يقرر فيما بعد) إىل بعض البنود.
-31

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

-32

يف هناية كل دورة من الدورات ،يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية.

-33

يتناول اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته ،كا فيها البنود التالية:
(أ)

املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشراف األخرى؛

(ب) املوارد البشرية؛
(ج) تعبئة املوارد ،كا يف ذلك املسامهات الطوعية؛
(د)

مسائل الالمركزية؛

(هـ) مسائل التعاقد والشراء؛
(و) املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
(ز)
(ح)

عمليات التقييم االسرتاتيجي ،وردود اإلدارة؛
ككل بشأن مسائل اإلشراف اليت تؤثر على املنظمة.
املستجدات يف منظومة األمم املتحدة ّ
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الدورة السادسة والخمسون بعد المائة للمجلس ،أبريل /نيسان

2017

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
( )1اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2021-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة

2019-2018

( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2017 ...حيدد الحقا)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2017 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2017 ...حيدد الحقا)
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )5تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2017...حيدد الحقا)
مسائل الحوكمة
( )6الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة (كا فيها جدول األعمال املؤقت)  -توصية إىل املؤمتر
( )7برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2020-2017

( )8حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس
مسائل أخرى
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )9التطورات يف املنتديات اليت ّ

( )10اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

2018-2017

( )11جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
الدورة السابعة والخمسون بعد المائة للمجلس ،يوليو /تموز

2017

انتخاب اللجان
( )1انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة الربنامج
( )2انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة املالية
( )3انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
مسائل أخرى
( )4املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )5التطورات يف املنتديات اليت ّ

( )6اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة
( )7جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

2018-2017

CL 155/REP

G10

الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة للمجلس ،نوفمبر /تشرين الثاني -ديسمبر /كانون األول
المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
( )1املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة

2019-2018

( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2017 ...حيدد الحقا)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2017 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2017 ...حيدد الحقا)
لجنة األمن الغذائي العالمي
( )5تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي (أكتوبر /تشرين األول ( )2017حيدد الحقا)
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )6تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2017 ...حيدد الحقا)
مسائل الحوكمة
( )7برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:


جلنة املالية



جلنة الربنامج



جلنة الشؤون الدستورية والقانونية



املؤمترات اإلقليمية



اللجان الفنية



اجمللس

( )8برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2021-2018

( )9حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
( )10برنامج األغذية العاملي:
( )1انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛
( )2التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )11التطورات يف املنتديات اليت ّ

( )12اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة
( )13جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

2016
2019-2017

2017

G11
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الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة للمجلس ،يونيو /حزيران -يوليو /تموز

2018

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
( )1تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

2017-2016

( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2018 ...حيدد الحقا)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2018 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2018 ...حيدد الحقا)
المؤتمرات اإلقليمية
( )5تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (( )2018...حيدد الحقا)
( )6تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليئ اهلادئ (( )2018...حيدد الحقا)
( )7تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا (( )2018...حيدد الحقا)
( )8تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريب (( )2018...حيدد الحقا)
( )9تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (( )2018...حيدد الحقا)
( )10تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية (( )2018...حيدد الحقا)
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )11تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2018 ...حيدد الحقا)
مسائل الحوكمة
( )12برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2021-2018

( )13حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس
مسائل أخرى
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )14التطورات يف املنتديات اليت ّ

( )15اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة
( )16جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

2019-2018

CL 155/REP

G12

الدورة الستون بعد المائة للمجلس ،نوفمبر /تشرين الثاني -ديسمبر /كانون األول

2018

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
( )1تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2018 ...حيدد الحقا)
( )2تقرير جلنة الربنامج (( )2018 ...حيدد الحقا)
( )3تقرير جلنة املالية (( )2018 ...حيدد الحقا)
اللجان الفنية ولجنة األمن الغذائي العالمي
( )4تقرير جلنة الزراعة (( )2018...حيدد الحقا)
( )5تقرير جلنة مشكالت السلع (( )2018...حيدد الحقا)
( )6تقرير جلنة مصايد األمساك (( )2018...حيدد الحقا)
( )7تقرير جلنة الغابات (( )2018...حيدد الحقا)
( )8تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي (( )2018...حيدد الحقا)
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )9تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2018 ...حيدد الحقا)
مسائل الحوكمة
( )10الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة (كا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع للمناقشة
العامة يف املؤمتر)
( )11برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2022-2019

( )12حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
( )13برنامج األغذية العاملي:
( )1انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛
( )2التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )14التطورات يف املنتديات اليت ّ

( )15اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة
( )16جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

2017
2020-2018
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الدورة الحادية والستون بعد المائة للمجلس ،مارس/آذار – أبريل/نيسان

2019

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
( )1اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2021-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة

2021-2020

( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2019 ...حيدد الحقاً)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2019 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2019 ...حيدد الحقا)
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )5تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2019 ...حيدد الحقا)
مسائل الحوكمة
( )6كلمات املرشحني ملنصب املدير العام
( )7الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (كا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت) – التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر
( )8برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2022-2019

( )9حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )10التطورات يف املنتديات اليت ّ

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

2020-2019

( )12جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس
الدورة الثانية والستون بعد المائة للمجلس ،يونيو/حزيران – يوليو/تموز

2019

انتخاب اللجان
( )1انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء االثين عشر فيها
( )2انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء االثين عشر فيها
( )3انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها
مسائل أخرى
( )4املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )5التطورات يف املنتديات اليت ّ

( )6اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة
( )7جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

2020-2019
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الدورة الثالثة والستون بعد المائة للمجلس ،نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون األول

2019

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
( )1املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية
( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2019 ...حيدد الحقاً)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2019 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2019 ...حيدد الحقا)
لجنة األمن الغذائي العالمي
( )5تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي (( )2019 ...حيدد الحقا)
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )6تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2019 ...حيدد الحقا)
مسائل الحوكمة
( )7برنامج العمل املتعدد السنوات لكل من:


جلنة املالية



جلنة الربنامج



جلنة الشؤون الدستورية والقانونية



املؤمترات اإلقليمية



اللجان الفنية



اجمللس

( )8برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2023-2020

( )9حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
( )10برنامج األغذية العاملي:
( )1انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛
( )2والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة .2018
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )11التطورات يف املنتديات اليت ّ

( )12اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة
( )13جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

2021-2019

G15
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الدورة الرابعة والستون بعد المائة للمجلس ،يونيو/حزيران – يوليو/تموز

2020

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
( )1تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

2019-2018

( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2020 ...حيدد الحقاً)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2020 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2020 ...حيدد الحقا)
المؤتمرات اإلقليمية
( )5تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (( )2020...حيدد الحقا)
( )6تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليئ اهلادئ (( )2020...حيدد الحقا)
( )7تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا (( )2020...حيدد الحقا)
( )8تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريب (( )2020...حيدد الحقا)
( )9تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (( )2020...حيدد الحقا)
( )10تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية (( )2020...حيدد الحقا)
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )11تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2020 ...حيدد الحقا)
مسائل الحوكمة
( )12برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2023-2020

( )13حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس
مسائل أخرى
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )14التطورات يف املنتديات اليت ّ

( )15اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة
( )16جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

2021-2020

CL 155/REP

G16

الدورة الخامسة والستون بعد المائة للمجلس ،نوفمبر /تشرين الثاني  -ديسمبر /كانون األول

2020

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
( )1اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة

2026-2022

( )2تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (( )2020 ...حيدد الحقا)
( )3تقرير جلنة الربنامج (( )2020 ...حيدد الحقا)
( )4تقرير جلنة املالية (( )2020 ...حيدد الحقا) (كا يف ذلك بند فرعي عن احلسابات املراجعة لعام )2019
اللجان الفنية ولجنة األمن الغذائي العالمي
( )5تقرير جلنة الزراعة (( )2020...حيدد الحقا)
( )6تقرير جلنة مشكالت السلع (( )2020...حيدد الحقا)
( )7تقرير جلنة مصايد األمساك (( )2020...حيدد الحقا)
( )8تقرير جلنة الغابات (( )2020...حيدد الحقا)
( )9تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي (( )2020...حيدد الحقا)
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( )10تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (( )2020 ...حيدد الحقا)
مسائل الحوكمة
( )11الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة (كا يف ذلك جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع
للمناقشة العامة يف املؤمتر)
( )12برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة

2024-2021

( )13حالة تنفيذ قرارات اجمللس
مسائل أخرى
( )14برنامج األغذية العاملي:
( )1انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛
( )2والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام

2019

هتم والية منظمة األغذية والزراعة
( )15التطورات يف املنتديات اليت ّ
( )16ميدالية مارغريتا ليزاراغا

( )17اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة
( )18جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس

2022-2020

H1
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المرفق حاء

الجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة 2018-2017
2017

يناير/كانون
الثاني
فبراير /باط

 16هيئة الموارد الوراثية لألغذية
والزراعة
 165لجنة المالية
جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية
برنامج األغذية العاملي

مارس/آذار

 104لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 166لجنة المالية
 121لجنة البرنامج

15-13
31-27
31-27

أبريل/نيسان

اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية
الزراعية
 156المجلس

14-10
28-24

يونيو/حزيران

برنامج األغذية العاملي

17-13

يوليو/تموز

 40المؤتمر
 157المجلس
 40الدستور الغذائي

8-3
10
21-17

اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية
الزراعية

15-11

أكتوبر/تشرين
األول

 44لجنة األمن الغذائي العالمي
يوم األغذية العاملي
 105جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

13-9

25-23

نوفمبر/تشرين
الثاني

 167لجنة المالية
 122لجنة البرنامج
برنامج األغذية العاملي

10-6
10-6
17-13

ديسمبر/كانون
األول

 158المجلس
اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية
الزراعية

8-4
15-11

مايو/أيار

أغسطس/آب
سبتمبر/أيلول

عيد الفصح حسب التقومي الغريب:
عيد الفصح حسب التقومي الشرقي:
شهر رمضان:
عيد الفطر:
عيد األضحى:

2/3-1/30

 34المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى
جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية
 30المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا
برنامج األغذية العاملي
 31المؤتمر اإلقليمي ألوروبا

2/8-7
17-13
24-20

 106لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 35المؤتمر االقليمي ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي
اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية
الزراعية
 34المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط
الهادئ
 168لجنة المالية
 123لجنة البرنامج

(جنيف)

( 16اإلثنين)

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

2018

 159المجلس
برنامج األغذية العاملي
 41الدستور الغذائي
 33لجنة مصايد األسماك
 24لجنة الغابات

23-19
3/2-2/26
9-5
14-12
30-26
13-9

5/4-4/30
25-21
25-21

8-4
22-18
6-2

13-9
20-16

اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية
الزراعية
 72لجنة مشكالت السلع
 26لجنة الزراعة
يوم األغذية العالمي
 45لجنة األمن الغذائي العالمي
 107لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 169لجنة المالية
 124لجنة البرنامج
برنامج األغذية العاملي
 160المجلس
اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية
الزراعية

عيد الفصح حسب التقومي الغريب:
عيد الفصح حسب التقومي الشرقي:
شهر رمضان:
عيد الفطر:
عيد األضحى:

8-4
17-12

14-10
28-24
5-1

(16الثالثاء)
20-15
24-22
16-12
16-12
23-19
7-3
14-10

 1أبريل/نيسان
 8أبريل/نيسان
 16مايو/أيار –  14يونيو/حزيران 2018
 15يونيو/حزيران 2018
 22أغسطس/آب 2018
2018
2018

لجنة البرنامج
(يوليو/تموز  - 2015يوليو/تموز )2017

األعضاء

الرئيس
السيد ( Serge Tomasiفرنسا)

اليابان (السيد )Osamu Kubota
األردن (السيد فيصل رشيد سالمة العرقان)
نيوزيلندا (السيد )Matthew Hooper
النرويج (السيد )Inge Nordang
بولندا (السيد *)Andrzej Halasiewicz
اليمن (السيد هيثم عبد املؤمن شجاع الدين)*

األرجنتني (السيد *)Claudio Javier Rozencwaig

كندا (السيد )Eric Robinson

الكونغو (السيد )Marc Mankoussou

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

ميكن االطالع على تفاصيل عن املمثلني املناوبني على العنوان التايلhttp://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/en/ :

لجنة المالية
(يوليو/تموز  - 2015يوليو/تموز )2017

الرئيس
السيد ( Khalid Mehboobباكستان)

األعضاء

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

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

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

مجهورية مصر العربية (السيد خالد الطويل)

االحتاد الروسي (السيد )Vladimir Kuznetsov

*

غينيا االستوائية (السيد )Crisantos Obama Ondo

الرئيس

السيد ( Lubomir Ivanovبلغاريا)

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

لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
(يوليو/تموز  - 2015يوليو/تموز )2017
األعضاء

اجلمهورية الدومينيكية (الس ــيد

Rawell Salomón Taveras

*)Arbaje
إندونيسيا (السيد )Royhan Nevy Wahab
ليربيا (السيد )Mohammed S. Sheriff

بابوا غينيا اجلديدة (السيد )Lawrence Kalinoe

المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

انتهاء مدة العضوية

*

أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة

سان مارينو (السيدة )Daniela Rotondaro

السودان (السيد أسامة حممود محيدة)
الواليات املتحدة األمريكية (السيدة )April Cohen
2016

أعضاء انتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي

 31ديسمرب /كانون األول

2016

كندا (دال)
كولومبيا (جيم)
غينيا االستوائية (ألف)
أملانيا (دال)
اململكة العربية السعودية (باء)
جنوب أفريقيا (ألف)

بوروندي (ألف)
كوبا (جيم)
إثيوبيا (ألف)
النرويج (دال)
باكستان (باء)
إسبانيا (دال)

 31ديسمرب /كانون األول

2017

اسرتاليا (دال)
الدامنرك (دال)
غواتيماال(جيم)1
مجهورية إيران اإلسالمية (باء)2
ليبيا (ألف)
بولندا (هاء)

سويسرا (ألف)
اململكة املتحدة (دال)
اليابان (دال)
بنما (جيم)4
سوازيلند (ألف)
اململكة املتحدة (دال)

 31ديسمرب /كانون األول

2018

أفغانستان (باء)
الكويت (باء)
موريتانيا (ألف)
املكسيك (جيم)
السويد (دال)
الواليات املتحدة األمريكية (دال)

بنغالديش (باء)
فرنسا (دال)
اهلند (باء)
ليربيا (ألف)
هولندا (دال)
االحتاد الروسي (هاء)

( )1تنحت الربازيل عن مقعدها يف  31ديسمرب/كانون األول  2015وانتُخبت غواتيماال لشغل هذا املقعد اعتبارا من  1يناير/كانون الثاين إىل  31ديسمرب/كانون األول .2016
( )2تتناوب القوائم ألف وباء وجيم على هذا املعقد على النحو التايل :القائمة باء ( )2017-2015من قبل مجهورية إيران اإلسالمية؛ والقائمة ألف ( ،)2020-2018والقائمة جيم (.)2023-2021
( )3قـ ــدمـ ــت مجهوريـ ــة كوريـ ــا اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـ ــالتهـ ــا اعتبـ ــاراً من  31ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب/كـ ــانون األول  2015وانتخـ ــب اجمللس االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي واالجتمـ ــاعي الص ـ ـ ـ ـ ـ ــني لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ــل هـ ــذا املقعـ ــد من  1ينـ ــاير/كـ ــانون الثـ ــاين
إىل  31ديسمرب/كانون األول .2017
( )4قدمت مجهورية غواتيماال استقالتها من هذا املنصب يف  31ديسمرب/كانون األول  2015ومتت املصادقة على بنما الستكمال املدة املتبقية من الوالية من  1يناير/كانون الثاين  2016إىل  31ديسمرب/كانون األول .2017

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

االحتاد األورويب (منظمة عضو)
االحتاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجان
األرجنتني
األردن
أرمينيا
إريرتيا
إسبانيا
أسرتاليا
إستونيا
إسرائيل
أفغانستان
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
أنتيغوا وباربودا
أندورا
إندونيسيا
أنغوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
آيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي
باكستان
باالو
البحرين
الربازيل
بربادوس
الربتغال
بروين دار السالم
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغالديش
بنما
بنن
بوتان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
البوسنة واهلرسك
بولندا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
بريو
بيالروس
تايلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
التشيك
توغو
توفالو
توكيالو (عضو منتسب)
تونس
تونغا
تيمور -ليشىت
جامايكا
اجلبل األسود

اجلزائر
جزر البهاما
جزر القمر
جزر سليمان
جزر فريويه(عضو منتسب)
جزر كوك
جزر مارشال
مجهورية أفريقيا الوسطى
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية العربية السورية
مجهورية الكونغو الدميقراطية
مجهورية إيران اإلسالمية
مجهورية تنزانيا املتحدة
مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
مجهورية كوريا
مجهورية مولدوفا
مجهورية الو الشعبية الدميقراطية
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جورجيا
جيبويت
الدامنرك
دومينيكا
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرنسيب
سان مارينو
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سري النكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغال
سوازيلند
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
سرياليون
سيشيل
شيلى
صربيا
الصومال
الصني
طاجيكستان
العراق
عمان
غابون
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيماال
غيانا
غينيا
غينيا  -بيساو
غينيا االستوائية
فانواتو
فرنسا
الفلبني

فنزويال (مجهورية البوليفارية)
فنلندا
فيجي
فييت نام
قربص
قطر
قريغيزستان
كابو فريدى
كازاخستان
الكامريون
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كرييبايت
كينيا
التفيا
لبنان
لكسمربغ
ليربيا
ليبيا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطة
مايل
ماليزيا
مدغشقر
مصر
املغرب
املكسيك
مالوي
ملديف
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
موناكو
ميامنار
ميكرونيزيا (واليات – املوحدة)
ناميبيا
ناورو
النرويج
النمسا
نيبال
النيجر
نيجرييا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
نيوى
هاييت
اهلند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
الواليات املتحدة األمريكية
اليابان
اليمن
اليونان

