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A 

 المجلس

 والخمسون بعد المائة السادسة ّدورةال

 2017 أبريل/نيسان 28-24روما، 

 (2017 تّموز/يوليو 8-3) للمؤتمر األربعين ّدورةبال الخاصة الترتيبات

 
 موجز

 
األربعد  للمد  ر ومقاحدات بشدمل عمليدات اال تخدائ وقدوائ   ّدورةت للدتتضّمن هذه الوثيقة اجلددو  الدزما امل قّد 

  ال يزا  يتعّ  تقدمي الاشيحات هلا. اليتباألعضاء يف مكتب امل  ر 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 ؛ألفاملرفق األربع  للم  ر كما يرد يف  ّدورةاملصادقة على اجلدو  الزما امل قت لل )أ(

 2017  ّدددددوياقدددددااة مملدددددة يمنيدددددة لتلقدددددي الاشددددديحات للعضدددددوية يف اللددددد  )لكدددددل مدددددن ال ددددداة املمتددددددة مدددددن يوليو  )ئ(
 (؛ 2021إىل يو يو حزيرال  2018  ّويومن يوليو  2020إىل يو يو حزيرال 

 اقااة مرشح  ملا يلي من األعضاء يف مكتب امل  ر: )ج(
  ية األوىل؛الرّئيسرئي  اللجنة 

  ية الثا ية؛الرّئيسورئي  اللجنة 

 وثالثة  ّوائ لرئي  امل  ر؛ 

 وسبعة أعضاء منتخب  يف اللجنة العامة؛ 

 ض.سعة أعضاء يف جلنة أوراق الت ويوت 

 
 ميكن توجيه أي است سارات بشمل مضمول هذه الوثيقة إىل:

 Louis Gagnonالسيد 

 شعبة امل  ر والل  وش ول املراس  مدير

 53098 06570 39+اهلاتف: 
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 مةمقدّ  -ألف
 
األربعدددول  ّدورة(، سدددُو تدعقدددد الددد2015يو يدددو حزيرال  13-6علدددى قدددرار املددد  ر يف دورتددده التاسدددعة والثالثددد  ) بنددداء   -1

اللدد  قددد وافددق يف دورتدده ا امسددة  وكددال 2017.1  ّددوييوليو  8إىل يددوم السددبت  3ثندد    ر يف رومددا اعتبددار ا مددن يددوم اإللمدد
 .ّدورةت لل( على جدو  األعما  امل قّ 2016ديسمرب كا ول األو   9-5وا مس  بعد املائة )

 
الديت وافدق عليمدا  األغذيدة والزراعدة )املنظمدة( منظمدةاألربعد  ملد  ر  ّدورة اصدة بالدتيبدات اوتكّمل هذه الوثيقة الاّ  -2

، مبددا يف كلددرت اقددااة أل يكددول مو ددوع C 2017/12وا مسدد  بعددد املائددة والدديت تددرد يف الوثيقددة اللدد  يف دورتدده ا امسددة 
 "استعراض حالة األغذية والزراعة" بعنوال "تغّّي املناخ والزراعة واألمن الغذائي". 9يف إطار البند  للم  ر قاش العامالنّ 
 

 تمني المؤقّ الجدول الزّ  -باء
 
 ( علدددددى اللدددد  لدراسدددددته وإحالتددددده بعددددد كلدددددرت إىل املددددد  راملرفددددق ألدددددفاجلددددددو  الددددزما امل قدددددت للمددددد  ر ) يدعددددرض -3

 للموافقة عليه.
 

 انتخاب أعضاء المجلس -جيم
 
من الالئحة العامة للمنظمة، حيدد امل  ر تداري  اال تخدائ ورخدر موعدد  22)أ( من املادة 10وفقا ألحكام ال قرة  -4

مددن الالئحدة العامددة للمنظمدة بشددكل  دددد  22)د( مدن املددادة 10لتقددمي الاشدديحات ال تخابدات اللدد . كمددا تدن  ال قددرة 
دد لال تخددائ بثالثددة أيددام ر اللجنددة العامددة املدد  ر بالاشدديحات الصددحيحة الدديت وردت، وكلددرت قبددل املوعددد ا ددعلددى أل طد  دد

 عمل على األقل.
 
 األربعدول للمد  ر، قدد يرغدب اللد  ّدورةاليت ستستغرقما الالقصّية ويف  وء هذه االشااطات وبالنظر إىل املدة  -5

 ،2017  ّدددوييوليو  4مدددن يدددوم الثالثددداء  اظمدددر   00:12ي الاشددديحات يف  دددام السددداعة مملدددة يائيدددة لتلّقدددوصدددية بتحديدددد يف التّ 
 . 2017  ّوييوليو  7على أل تت  عملية اال تخائ يوم اجلمعة 

 
 هيئة مكتب المؤتمر -دال

 
( أشدار إىل أ ده، عمدال مببددأ التنداوئ بد  األقدالي ، اقاحدت 1إّل الل  يف دورته ا امسة وا مس  بعدد املائدة ) -6

، وكيل ويارة الزراعة يف ال لب ، منصب رئي  امل  ر Emmanuel F. Piñolالموعة اإقليمية آلسيا أل يتوىل معايل السيد 
بلددال مموعدة ية األوىل مدن أحدد الرّئيسدووافدق اللد  أيضدا علدى أل يكدول رئدي  اللجندة  ( صادق على هذا االقااة.2و)
 والص .  77ية الثا ية من بلد من خارج مموعة الدالرّئيسوالص ؛ وأل يكول رئي  اللجنة  77الد

                                                           
 .C 2015/REP 94يف الوثيقة  94ال قرة   1
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مددن الالئحددة العامددة للمنظمددة، يد لددب مددن اللدد  تسددمية مرشددح   24)ئ( مددن املددادة 5وعمددال  بمحكددام ال قددرة  -7

 للمناصب التالية:
 

 ية األوىل؛الرّئيسرئي  اللجنة  (1)

 ية الثا ية؛الرّئيسورئي  اللجنة  (2)

 وثالثة  ّوائ لرئي  امل  ر؛ (3)

 أعضاء منتخب  يف اللجنة العامة؛ وسبعة (4)

 وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق الت ويض. (5)
 

 موضوع فترة السنتين -هاء
 
(، أقددّر اللدد  أيض ددا املو ددوع التددايل ل دداة 2015عمددال  بتوصددية املدد  ر يف دورتدده التاسددعة والثالثدد  )يو يددو حزيرال  -8

"تغّّي املناخ وتمثّياته على عمل منظمدة األغذيدة  :2019-2018السنت  لدورات األجمزة الرئاسية اليت ستدعقد خال  ال اة 
 ( للموافقة عليه. 2017  ّويوالزراعة وأ ش تما" والذي سيدعرض على امل  ر يف دورته األربع  )يوليو 
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 مرفق ألفال

 األربعين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة ّدورةت للالجدول الزمني المؤقّ 
 

 2017 تّموزيوليو/ 3 ،ثنيناإل
 

 جلسة عامة )القاعة الكبرى( -( 12:30-9:30الفترة الصباحية )الساعة 

 و ّوابه الرّئي ا تخائ  1البند 

 تعي  اللجنة العامة وجلنة أوراق الت ويض 2البند 

 أية مسائل أخرى 34البند 

 ة ا رة ماكدوغا  التذكاريّ  34-1 

 بيان المدير العام 

  المستقل للمجلس الّرئيسبيان  

 ة( جنة العامّ )االجتماع األول للّ 

 جلسة عامة )القاعة الكبرى( -( 14:30فترة بعد الظهر )الساعة 

 ّدورةاعتماد جدو  األعما  والاتيبات ا اصة بال 3البند  

 قبو  املراقب  4البند  

 [طلبات اال ضمام إىل عضوية املنظمة )التصويت( 5البند  ]

 استعراض حالة األغذية والزراعة 9البند 

 [طلبات اال ضمام إىل عضوية املنظمة )مراس  قبو  األعضاء اجلدد( 5البند  ]
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 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر(  18:30 – 15:30فترة بعد الظهر )الساعة 

 ية الثانية )القاعة الحمراء(الّرئيساللجنة  ية األولى )القاعة الخضراء(الّرئيساللجنة  جلسة عامة )القاعة الكبرى( 

-15:30السااااااااعة 
)أو إلاااااااااااااى  18:30

وقاااااات الحاااااااق إذا 
 اقتضى األمر(

اسدددددددددددتعراض حالدددددددددددة : 9البناااااااااااد 
 األغذية والزراعة

-2014تقريدر تن يدذ الدربامل لل داة : 21البند  عن:ية العاملية واإقليمية الناشئة مسائل السياسات واملسائل التنظيم: 10البند 
2015 

 2017تقرير تقيي  الربامل لعام : 22البند 

 اإطار االسااتيجي املراجع: 23البند 

ا  ددددددة املتوسدددددد ة األجددددددل لل دددددداة : 24البنااااااد 
وبر ددامل العمددل وامليزا يددة لل دداة  2018-2021
)مشددددروع قددددرار بشددددمل مسددددتوى  2018-2019

 امليزا ية(

التاسدددعة والعشدددرين للمددد  ر اإقليمدددي ألفريقيدددا )أبيددددجال،   ّدورةتقريدددر الددد :10-1
 (2016أبريل  يسال  8-4كوت دي وار، 

الثالثدددة والثالثددد  للمددد  ر اإقليمدددي آلسددديا وا دددي  اهلددداد   ّدورةتقريدددر الددد :10-2
 (2016مارس ركار  11-7)بوتراجايا، ماليزيا، 

 6-4الثالثددد  للمددد  ر اإقليمدددي ألوروبدددا )أ  اليدددا، تركيدددا،  ّدورةالددد تقريدددر :10-3
 (2016مايو أيار 

الرابعدة والثالثد  للمد  ر اإقليمدي ألمريكدا الالتينيدة والبحدر  ّدورةتقرير الد :10-4
مددددددارس ركار  3 -فرباير شددددددبا   29الكدددددداريي )مكسدددددديكو سددددددييت، املكسدددددديرت، 

2016) 

للمددد  ر اإقليمدددي للشدددرق األدىن )رومدددا،  الثالثدددة والثالثددد  ّدورةتقريدددر الددد :10-5
 (2016مايو أيار  13-9إي اليا، 

 مسدددددداؤات املدددددد  ر اإقليمددددددي غددددددّي الرةددددددي الرابددددددع ألمريكددددددا الشددددددمالية  :10-6

 ( 2016مارس ركار  22-21)أوتاوا، كندا، 

   

   

   

التقدددم ا ددري لتحقيددق أهددداُ التنميددة املسددتدامة خ ة التنميددة املسددتدامة  :13البنااد   
 2030لعام 
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 2017 تّموزيوليو/ 4الثالثاء، 

 ية الثانية )القاعة الحمراء(الّرئيساللجنة  ية األولى )القاعة الخضراء(الّرئيساللجنة  جلسة عامة )القاعة الكبرى( 

-9:30الساااااااااااااعة 
12:30 

اسددددتعراض )تكملااااة(:  9البنااااد 
 حالة األغذية والزراعة 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :11البند 

 ا امسدددددددددددددددددددددددة والعشدددددددددددددددددددددددرين للجندددددددددددددددددددددددة الزراعدددددددددددددددددددددددة  ّدورةتقريدددددددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددددددد :11-1

 (2016سبتمرب أيلو   26-30)

 احلاديددددددددددددددة والسددددددددددددددبع  للجنددددددددددددددة مشددددددددددددددكالت السددددددددددددددلع ّدورةالدددددددددددددد تقريددددددددددددددر :11-2
 (2016أكتوبر تشرين األو   4-6)

 (2016  ّوييوليو  15-11الثا ية والثالث  للجنة مصايد األةاك ) ّدورةتقرير ال :11-3

  (2016  ّوييوليو   22-18الثالثة والعشرين للجنة الغابات ) ّدورةتقرير ال :11-4

( 2015أكتوبر تشدددددرين األو   15-12تقريدددددرا الددددددورت  الثا يدددددة واألربعددددد  ): 12البناااااد 
  ( للجنة األمن الغذائي العاملي2016أكتوبر تشرين األو   21-17والثالثة واألربع  )

ا  دددددددة املتوسددددددد ة  )تكملاااااااة(: 24البناااااااد 
وبر امل العمل  2021-2018األجل لل اة 

)مشدروع قدرار  2019-2018وامليزا ية لل اة 
 بشمل مستوى امليزا ية(

-14:30السااااااااعة 
)أو إلااااااااااااى  17:30

وقاااااات الحااااااق إذا 
 اقتضى األمر(

اسددددتعراض )تكملااااة(:  9البنااااد 
 حالة األغذية والزراعة

 بر امل األغذية العاملي املشاك ب  األم  املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة: 19البند 

أربدددع سدددنوات  التقريدددر املرحلدددي عدددن االسدددتعراض الشدددامل الدددذي  دددري كدددلّ  :15البناااد 
 ن يذية ألغراض التنمية اليت تض لع هبا منظومة األم  املتحدةلسياسة األ ش ة الت

السادسددة عشددرة العاديددة هليئددة املددوارد الوراثيددة لعغذيددة والزراعددة  ّدورةتقريددر الدد :16البنااد 
 ( 2017فرباير شبا   3 –يناير كا ول الثاين  30)

  التنددوع البيولددوجي: تيجددة االجتمدداع الثالددمل عشددر ملدد  ر األطددراُ يف ات اقيددة : 17البنااد 

 تعمي  التنوع البيولوجي عرب الق اعات الزراعية

ا  دددددددة املتوسددددددد ة  )تكملاااااااة(: 24البناااااااد 
وبر امل العمل  2021-2018األجل لل اة 

)مشدروع قدرار  2019-2018وامليزا ية لل اة 
 بشمل مستوى امليزا ية(

  



CL 156/8 Rev.1 7 

 

 2017 تّموزيوليو/ 5األربعاء، 

 ية الثانية )القاعة الحمراء(الّرئيساللجنة  ية األولى )القاعة الخضراء(الّرئيساللجنة  جلسة عامة )القاعة الكبرى( 

-9:30الساااااااااااااااااااعة 
12:30 

 

اسددددتعراض حالددددة )تكملااااة(:  9البنااااد 
 األغذية والزراعة

 التقريدددر املرحلدددي بشدددمل تن يدددذ عقدددد األمددد  املتحددددة للعمدددل :14البناااد 
 الثاين املعا بالتغذيةمن أجل التغذية ومتابعة أعما  امل  ر الدويل 

 السنوات الدولية واأليام العاملية: :18البند 

 2015 تقيي  السنة الدولية للابة يف: 18-1

 2016 تقيي  السنة الدولية للبقو  يف: 18-2

 2020 طصي  سنة دولية للصحة النباتية يف اقااة :18-3

طصي  سنة دوليدة ملصدايد األةداك وتربيدة األحيداء  اقااة :18-4
 2022 املائية احلرفية يف

 اقااة طصي  سنة دولية لإلبليات :18-5

 اقااة طصي  يوم عاملي للنحل :18-6

اقددااة طصددي  يددوم عدداملي ملكافحددة الصدديد غددّي القددا وين  :18-7
 دول إبالغ ودول تنظي 

ا  ددة املتوسدد ة األجددل لل دداة  )تكملااة(: 24البنااد 
وبر دددددددددامل العمدددددددددل وامليزا يدددددددددة لل ددددددددداة  2018-2021
 )مشروع قرار بشمل مستوى امليزا ية(  2018-2019

-14:30السااااااااااااااعة 
)أو إلاااااااااااااااااااى  17:30

وقاااااااااات الحااااااااااق إذا 
 اقتضى األمر(

اسددددتعراض حالددددة )تكملااااة(:  9البنااااد 
 األغذية والزراعة 

 
 األوىل( يةالرّئيس)جلنة الصياغة التابعة للجنة 

التقيي  املسدتقّل للقددرات ال نيدة للمنظمدة : 26البند 
  يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدا ية

 
 ية الثا ية(الرّئيس)جلنة الصياغة التابعة للجنة 
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 2017 تّموزيوليو/ 6الخميس، 

 ية الثانية )القاعة الحمراء(الّرئيساللجنة  ية األولى )القاعة الخضراء(الّرئيساللجنة  جلسة عامة )القاعة الكبرى( 

-9:30السااااااااااااااااااعة 
12:30 

   ]لقاء مع قداسة البابا[

-14:30الساااااااااااااعة 
)أو إلااااااااااااااااااى  17:30

وقااااااااات الحاااااااااق إذا 
 اقتضى األمر(

 تن يذ إجراءات إصالة احلوكمة يف املنظمة: 25البند 

 2019-2018مو وع فاة السنت   :20البند 

 )مشروع قرار( 2015و 2014احلسابات املراجعة لعامي  :29البند 

 )مشروع قرار( 2019-2018جدو  االشااكات لل اة : 30البند 

ورو ي لتغ يدددة الن قدددات املبدددالل الددديت يسدددددها اال ددداد األ: 31البناااد 
 والن قات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمةاإدارية 

 اإدارية واملالية األخرى املسائل :32البند 

تعيدد  لثلدد  عددن مدد  ر منظمددة األغذيددة والزراعددة يف جلنددة  :8البنااد 
 املعاشات التقاعدية للموظ  

 أية مسائل أخرى :34البند 

 استعراض ح ل توييع جوائز املنظمة: 34-2

 تمب  موظ ي املنظمة الذين وافتم  املنّية: 34-3

 احلادية واألربع  للم  ر ّدورةموعد ومكال ا عقاد ال :33البند 

 
 ية األولااااااىالّرئيساااااااعتماااااااد تقرياااااار اللجنااااااة 

 )يعلن الوقت الحًقا(

 

 
 ية الثانيااااة الّرئيساااااعتماااااد تقرياااار اللجنااااة 

 )يعلن الوقت الحًقا(
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 جلسة عامة )القاعة الكبرى( -( 12:30-9:30الفترة الصباحية )الساعة 

: 24البنااااااااد 
 )جزء منه(

 صويت()التّ  2019-2018اعتماد مشروع القرار عن اعتمادات امليزا ية لل اة 

 صويت(التعديالت يف النصوص األساسية )التّ  :27البند 

للمجلددد   املسدددتقلّ  الدددرّئي الت يف مدددا خددد  مددد هّ  2009 9مدددن قدددرار املددد  ر رقددد   2تعدددديل ال قدددرة  :27-1 
 )مشروع قرار للم  ر( 

 من الالئحة العامة للمنظمة  25)أ( من املادة 6تعديل ال قرة  :27-2 

 املسائل الدستورية والقا و ية األخرى :28البند 

 طلدددددب تسدددددجيل وإدراج يف السدددددجّل مدددددن قسددددد  املعاهددددددات -دسددددتور منظمدددددة األغذيدددددة والزراعدددددة   :28-1 
 يف األم  املتحدة

 ا تخائ أعضاء الل  :7البند 

 املستقل للمجل  الرّئي تعي   :6البند 

 

 فترة بعد الظهر 

 اجللسة العامة()جتميز التقرير لعر ه على  

 
 2017 تّموزيوليو/ 8السبت، 

 جلسة عامة )القاعة الكبرى(

 اعتماد تقرير: 

  ية األوىلالرّئيساللجنة 

  ية الثا يةالرّئيساللجنة 

 اجللسة العامة 

 
 


