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 المؤتمر
 رعون األالدورة 

 2017 تمنز/ينلين  8-3روما، 
 لمؤتمرلرعوي  األالدورة الخاصة عترتيبات ال

 
 منجزال

 
  (    نظمة            والزراعة )امل        األغذية      منظمة                     بالدورة األربعني ملؤمتر       اخلاصةةةةةةةةةةةةةةةة        رتتيبات   ال                       هذه الوثيقة حملة عامة عن   م     قد   ت
      موضوع   و        للدورة    ني     املؤقت             واجلدول الزمين         األعمال                 مقرتحات بشأن جدول        تتضمن  و    . (    7102          يوليو/متوز    8 - 3 )

          ويرد جدول                     والقرارات والدعوات.          االنتخاب       عمليات   و       7102 -    7108                 موضةةةةةةةةةةةةةةةوع  رتة السةةةةةةةةةةةةةةةنتني         العام و         النقاش
  .C 2017/INF/1                       واجلدول الزمين يف الوثيقة   C 2017/1 Rev.1                              األعمال املؤقت للدورة يف الوثيقة 

 ما يلي:         البت  فييطلب م  المؤتمر 
 
                    إنشاء جلنتني رئيسيتني:    )أ(

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

                              اجمللس للمناصب التالية يف املؤمتر:                    املرشحني الذين اقرتحهم     )ب(
 رئيس املؤمتر؛            
 رئيس اللجنة الرئيسية األوىل؛                           
 رئيس اللجنة الرئيسية الثانية؛                              
 ثالثة نواب لرئيس املؤمتر؛                       
 سبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة؛                                   
 .وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض                                 

                                       ِ        الزراعة وحتديد مدة إلقاء البيانات من ِقبل رؤسةةةةاء                                             املوضةةةةوع الرئيسةةةةي للنقاش العام عن حالة األغذية و     )ج(
                      بالنسبة إىل هذا البند؛                  الو ود خبمس دقائق

  .                                                الدعوات املوجهة إىل املراقبني حلضور الدورة بصفة مراقب    )د(
  .    7102 -    7108                                                                 موضوع  رتة السنتني لدورات األجهزة الرئاسية اليت ستعقد خالل  رتة السنتني     )ه(

 استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي 
 Louis Gagnonالسيد 

 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم مدير
 53098 06570 39+اهلاتف: 
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 4 .......................................................................................تشكيل الو ود
 4 .............................................................................. للمؤمتراملهام الدستورية 

 4 .............................................................................. قبول األعضاء اجلدد
 5 .................................................................... تعيني الرئيس املستقل للمجلس

 5 ............................................................................ انتخاب أعضاء اجمللس
 6 ................................................................................ أعضاء مكتب املؤمتر

 6 ........................................................................................ قرارات املؤمتر
 6 ........................................................................................... الدعوات

 
 8 ................................... من دستور منظمة األغذية والزراعة 3مقتطف من املادة  :املر ق ألف
 2 .................................................................... معايري قرارات املؤمتر :املر ق باء
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 مقدمةال
 

  ني      والثالث      تةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةة   ال                 ره املؤمتر يف دورتةةةةةةةةه                       للمؤمتر، على حنو مةةةةةةةةا قر           األربعون              سةةةةةةةةةةةةةةةت عقةةةةةةةةد الةةةةةةةةدورة   -   0
   . 1    7102     متوز /  يو ل   يو    8    إىل   3                       (، يف روما خالل الفرتة من     7105             يونيو/حزيران     03 - 6 )
 
      اسةةةةةةةةةةةةةتها            وعن حتديد سةةةةةةةةةةةةةي                                                     اجلهاز املسةةةةةةةةةةةةةؤول يف  اية املطار عن ايفاا القرارات يف املنظمة           واملؤمتر هو  -   7

  .2                                                                                  واسةةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيتهةةا بشةةةةةةةةةةةةةةةكةةل عةةام وعن ايفةةاا القرارات النهةةائيةةة بشةةةةةةةةةةةةةةةةأن األهةةدار واالسةةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةة وامليزانيةةة
         بناء على             ويعمل عادة   ،                                                               املؤمتر على كفالة االتسةةةةةةةةةةاق يف مسةةةةةةةةةةائل السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات العاملية واألطر التنظيمية    ركز   وي

       ر بشةةةةةةةةةكل                          ، جملس املنظمة. ويوا ق املؤمت           عند االقتضةةةةةةةةةاء                                                  توصةةةةةةةةةيات اللجان الفنية واملؤمترات القليمية للمنظمة، و 
                                                                                           حمدد أكثر على أولويات املنظمة واسرتاتيجيتها وميزانيتها بعد النظر يف التوصيات الصادرة عن اجمللس. 

 
 

 التصنيتمنضنع فترة السنتي  و ومنضنع النقاش الوام و جدول األعمال 
 

  .C 2017/1 Rev.1          يف الوثيقة                          جدول األعمال املؤقت للمؤمتر     يرد   -   3
 
    مها:   ، ني        رئيسيت ني   جلنت           يتم تشكيل  وس  -   4
 

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

 
                                                           لكل دورة من دورات املؤمتر موضةةةةةةةةةةةةوع رئيسةةةةةةةةةةةةي واحد يوا ق عليه املؤمتر،                        جرت العادة على أن يكون   و   -   5
       اخلمسةةةةةةني    ة و      اخلامسةةةةة                                                      بناء على توصةةةةةية اجمللس. ويف هذا الصةةةةةدد، اقرتد اجمللس، يف دورته             ما يكون الك      عادة   و 

   2           إطار البند   حتت             في المؤتمر              النقاش الوام      منضوووووووونع      تمثل  ي      (، أن     7106                  )ديسةةةةةةةةةةةمرب/كانون األول            بعد املائة
  .3 "                                تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي "  يف                              استعراض حالة األغذية والزراعة         املعنون

 
    أن    ىل  إ                           يف اجتماعات اجللسةةةةة العامة، و        اجلوهري      لعمل                 هي املدة املتاحة ل             مخسةةةةة أيام  ق       ً        ونظراً إىل أن    -   6

           قد أوصةةةةةةةى  ،  2       البند      إطار   حتت               الدالء ببيانات     تود                                                  الغالبية العظمى من رؤسةةةةةةةاء الو ود املشةةةةةةةاركة يف املؤمتر سةةةةةةة
    .      دقائق  (  5 )     اخلمس                                       بأن تقتصر مدة كل بيان من البيانات على      اجمللس 

                                                 
 .C 2015/REPالوثيقة  من 24الفقرة   1
 .2/7112قرار املؤمتر   2
 .CL 155/REPالوثيقة من  36الفقرة   3
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       اجمللس يف     قر     ، أ4 (    7105       حزيران       يونيو/                               املؤمتر يف دورته التاسةةةعة والثالثني )         صةةةادرة عن                 وبناء على توصةةةية   -   2
              التي سووتوقد في                  األجهزة الرئاسووية                    فترة السوونتي  لدورات  ل      التايل      وضةةوع   امل                         اخلامسةةة واخلمسةةني بعد املائة       دورته
  .5                                                             : "تغري املناخ وتأثرياته على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها"    2012 -    2018        السنتي        فترة
 
                                                               جيري انتخاب الرئيس املسةةةةةةةةةتقل للمجلس وأعضةةةةةةةةةاء اجمللس والتصةةةةةةةةةويت على مسةةةةةةةةةتوى             من املقرر أن   و   -   8

   .     7102     متوز /  يو ل   يو     02                              ً             امليزانية )مبناداة األمساء إلكرتونياً( يوم اجلمعة 
 
    اليت       ملسائل                الضوء على ا    ً        موجزًا وتسل          الدورة    ً                                          وحرصًا على تبسي  الجراءات والنقاش، تتضمن وثائق   -   2
                                           ً              . وسةةةةةةةةةةيتم الك بشةةةةةةةةةةكل أسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي، وحيثما يكون الك  كناً، من خالل عرض           البت   يها      املؤمتر         عني  على   يت

                                                                                               مشاريع القرارات اليت سيتخذها املؤمتر يف شكل جاهز للموا قة عليها ولدراجها يف التقرير النهائي للدورة.
 

 تشكيل النفند
 
                 ، جيوز لكل  عضةةةةةةةةةةةةةو يف            )املر ق ألف(           من الدسةةةةةةةةةةةةةتور    3                                   ً         يرتأس الوزراء عادة و ود بلدا م. وطبقًا للمادة   -    01

ثاًل مبندوب واحد وميكن أن يرا قه مناوبون ومسةةةةةةاعدون ومسةةةةةةتشةةةةةةارون. ً                                                       املنظمة أن يكون             ام عملية   إمت     وميكن                     
                   على العنوان التايل:           بكلمة سةةر     ة    احملمي                               البوابة اخلاصةةة باألعضةةاء يف املنظمة                              التسةةجيل على النرتنت مباشةةرة عرب 

gateway/en/-http://www.fao.org/members  .    إرشةةةةادات التسةةةةجيل املباشةةةةر على            االطالع على        كما ميكن                           
             ضي حتميل صورة                              التسجيل املباشر على النرتنت يقت                    جتدر الشارة إىل أن      . و     نفسه               املوقع اللكرتوين   يف       النرتنت 

             رقمية حديثة.     خصية  ش         جواز سفر 
 

 للمؤتمر مهام الدستنريةال
 
                                                                                   بالضةةةةةةةةةةةةةةةا ة إىل اعتماد التعديالت املدخلة على دسةةةةةةةةةةةةةةةتور املنظمة ولوائحها وأنظمتها، واملوا قة على   -    00

                                                             االتفاقيات واالتفاقات، يتوىل املؤمتر املهام الدستورية احملددة اآلتية:
 

 دقبول األعضاء اجلد
 
    ميع    ج ىن                                                              باعتباره أعلى سةةةةةةةةةةةةلطة يف املنظمة، انضةةةةةةةةةةةةمام األعضةةةةةةةةةةةةاء اجلدد إىل املنظمة، ويع            يقبل املؤمتر،   -    07

      ً  . وطبقًا          مام إليها           أي طلب لالنضةةةةة       املنظمة         تتلق مل                                                      املسةةةةةائل املتعلقة بالعضةةةةةوية. وحد تاريه إعداد هذه الوثيقة، 
                                                                                  من الالئحة العامة للمنظمة، جيوز أن تتلقى املنظمة طلبات االنضةةةةةةةةةةةةةةةمام قبل ا تتاد أعمال دورة    7 -  02       للمادة 

                                   األعضةةةاء اجلدد باالقرتاع السةةةر ي ويتطلب      قبول  يف       البت         . وجيري     7102        حزيران /     يونيو   3               ً      املؤمتر بثالثني يوماً، أي 

                                                 
 .C 2015/26 Rev.1الواردة يف الوثيقة  0؛ والتوصية C 2015/25من الوثيقة  63؛ والفقرة REP C/2015الوارد يف الوثيقة  2/7105القرار   4
 .CL 155/REPمن الوثيقة  32الفقرة   5

http://www.fao.org/members-gateway/en/
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      الدول                          املؤيدة واملعارضةةةة نصةةةف عدد                                                             أغلبية ثلثي األصةةةوات املعطاة، بشةةةرت أن يتجاوز العدد الكلي ل صةةةوات 
                                       ً                                 األعضاء يف املنظمة. وتسري العضوية اعتباراً من تاريه موا قة املؤمتر على الطلب.

 
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس

 
          من الالئحة    0 -  73                  من الدسةةتور واملادة    7 - 5                                   ً              يعني  املؤمتر الرئيس املسةةتقل للمجلس و قًا ألحكام املادة   -   3 0

  .              العامة للمنظمة
 
      تقةةةدم                                                            )ب( من الالئحةةةة العةةةامةةةة للمنظمةةةة على أن عةةةدد اجمللس املوعةةةد النهةةةائي ل 0 -  73           وتنص املةةةادة   -   4 0

    عدد    ،                                                                    رتشةةةةيحانا ملنصةةةةب الرئيس املسةةةةتقل للمجلس إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس. وباملثل ل             الدول األعضةةةةاء 
        ً                                                                              اجمللس أيضةةةةةةةةًا املوعد الذي يعمم  يه األمني العام هذه الرتشةةةةةةةةيحات على ظيع األعضةةةةةةةةاء يف املنظمة. ويف هذا 

            أبريل/نيسةةان    5         األربعاء       من يوم     07 .  11       السةةاعة            بعد املائة،        اخلمسةةني         اخلامسةةة و                          الصةةدد، حدد اجمللس، يف دورته 
               كموعد يقوم  يه         7102            أبريل/نيسةةةةةةان     07         األربعاء     ويوم   ، 6                        لتلقي الرتشةةةةةةيحات هلذا املنصةةةةةةب     موعد      كآخر         7102

                                البوابة اخلاصةةةةةةةةةةةةةةةةة باألعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء يف املنظمةة                                   هذه الرتشةةةةةةةةةةةةةةةيحات بالربيد العادي ومن خالل                    األمني العام بتعميم
  . (C 2017/9        الوثيقة       )انظر
 

 انتخاب أعضاء اجمللس
 
                               من الدسةةةةةةةةةةةتور. وتتضةةةةةةةةةةةمن وثيقة املؤمتر   0 - 5                           ً              ينتخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب املؤمتر أعضةةةةةةةةةةةاء اجمللس طبقًا ألحكام املادة   -    05

C 2017/11   معلومات عن انتخاب أعضةةةةةاء اجمللةةةةةس، مبا يف الك استمةةةةةةةةةةارات الرتشيةةةةةةةةةة . وو قًا ألحكام املادة              ً                                                                  
                                                                                )أ( من الالئحةةة العةةامةةة، عةةدد املؤمتر تةةاريه االنتخةةاب ودخر موعةةد لتقةةدم الرتشةةةةةةةةةةةةةةةيحةةات النتخةةابةةات   01   -  77

           عليةةةةةةه املةةةةةةادة     نص ت       . وكمةةةةةةا     7102     متوز /  يو ل   يو    2                                               اجمللس. وقةةةةةةد اقرتد أن تتم  عمليةةةةةةة االنتخةةةةةةاب يوم اجلمعةةةةةةة 
   يف   اء              من الدول األعض                 ًّ                 جيب دعم الرتشي  خطيًّا من مندويب دولتني    ،                        من الالئحة العامة للمنظمة     )ج(  01  -  77

          دوب املرشةةة                                     بالرتشةةةي  موا قة رمسية خطي ة بقبول املن              على أن ت ر ق                           مندوب الدولة العضةةةو املرشةةةحة،           املؤمتر، غري
طر اللجنة   01   -  77                                          من الدولة العضةةةةةةةو هلذا الرتشةةةةةةةي . كما تنص املادة         العامة                                         )د( من الالئحة العامة على أن يف 

                                                                                    املؤمتر بالرتشةةةةةةةةةةةةةةةيحات الصةةةةةةةةةةةةةةةحيحةة املقدمة والك قبل املوعد احملدد لالنتخاب بثالثة أيام عمل على األقةل. 
         الثالثاء       من يوم     07 .  11       السةةةةةةةةةاعة          بأن تكون    ،         بعد املائة       اخلمسةةةةةةةةةني          السةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةة و         يف دورته    ،         أوصةةةةةةةةةى اجمللس    وقد
    . 7                       دخر موعد لتلقي الرتشيحات      7102     متوز   يو/ ل   يو   4

                                                 
 . CL 155/REPالوثيقة من  38الفقرة   6
 .CL 156/REPالوثيقة من  02الفقرة   7
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 المؤتمرأعضاء مكتب 
 
                   اجمللس مرشةةةةةةةةةةةحني للمناصةةةةةةةةةةةب       يسةةةةةةةةةةةمي  ،        للمنظمة                      )ب( من الالئحة العامة 5 -  74   ً              و قًا ألحكام املادة   -    06

     سةةةةةةةةبعة   ( 4 )                          ( ثالثة نواب لرئيس املؤمتر؛ 3                                   ( رئيسةةةةةةةةا اللجنتني الرئيسةةةةةةةةيتني للمؤمتر؛ ) 7               ( رئيس املؤمتر؛ ) 0 )          التالية:
  .8                   يف جلنة أوراق التفويض            تسعة أعضاء  و   (  5                         يف اللجنة العامة للمؤمتر؛ )         منتخبون      أعضاء 

 
                            بعةةةةةةد املةةةةةةائةةةةةةة، برتشةةةةةةةةةةةةةةةي  معةةةةةةايل السةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةد       اخلمسةةةةةةةةةةةةةةةني  و         اخلةةةةةةامسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                     وقةةةةةةام اجمللس، خالل دورتةةةةةةه   -    02

Emmanuel F. Piñol ،  ويتوقع أن يصادق املؤمتر خالل جلسته 9           ً       ليكون رئيساً للمؤمتر  ،                      وزير الزراعة يف الفلبني .                                  
         ات ملنصيب                                         اخلاصة بنواب رئيس املؤمتر الثالثة. أما الرتشيح                                          اال تتاحية على هذا الرتشي  إىل جانب الرتشيحات 

        ا املؤمتر  م                                                                       اللجنة الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةية األوىل واللجنة الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةية الثانية،  من املتوقع أن يصةةةةةةةةةةةةةةةادق عليه               نائب الرئيس يف
         العامة.            خالل اللجنة   من
 
 ً  مًا            مخسةةةةةةةة عشةةةةةةةر يو                                                                  وكما جرت عليه العادة، يباشةةةةةةةر أعضةةةةةةةاء جلنة أوراق التفويض عملهم يف غضةةةةةةةون   -    08
                         موعد ا تتاد أعمال املؤمتر.   من
 

 المؤتمر قرارات
 
          تشةةكيل جلنة     ة يف                        عن اتباع املمارسةةة املتمثل    وقف  ت  ال ب   ،         بعد املائة                 الثامنة واألربعني        يف دورته    ،         أوصةةى اجمللس  -    02

                                                                                       للمؤمتر. وأشةةةةةار املؤمتر إىل أن  واائف املراجعة التحريرية اليت كانت تضةةةةةطلع را جلنة القرارات، ميكن       تابعة         قرارات
   ً                                                 طبقًا لالئحة العامة للمنظمة أو ميكن تكليف األمانة بذلك.        تشةةةةةك ل                                عند االقتضةةةةةةاء، إيكاهلا إىل جلنة  صةةةةةةصةةةةةةة 

          ينظر  يها                                   لرتتيبات املعتادة لدورات املؤمتر اليت ا      تعديل               على هذا األسةةةةةةةةةاس   مت                                 وبالضةةةةةةةةةا ة إىل إلغاء جلنة القرارات، 
ال إىل اللجنة العامة للمؤمتر   .     ق باء    املر    يف              قرارات املؤمتر      شاريع        اخلاصة مب        القائمة        املعايري        . وترد 10                                  اجمللس وحت 

 
 11الدعنات

 
                                                                                          عق ل مم املتحدة ووكاالنا املتخصةةةةةةةصةةةةةةةة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون  ثلة يف دورات املؤمتر،   -    71

                                                                                    ً     من دون أن يكون هلةا حق التصةةةةةةةةةةةةةةويةةت. كمةا عق للمنظمةات احلكوميةةة الةدوليةة األخرى، اليت أبرمةت اتفةاقةًا مع 
  يت         ً                        وعق  أيضةةةةةًا للمنظمات غري احلكومية ال                  ً                                      املنظمة يتضةةةةةمن أحكامًا حمددة هلذا الغرض، املشةةةةةاركة بصةةةةةفة مراقب. 

                                                                                                     لديها موقع استشاري أن تو د مراقبني عنها إىل دورات املؤمتر. وللمدير العام أن يدعو إىل املشاركة، بصفة مؤقتة، 
           املنظمة.    مع                                                                               املنظمات احلكومية الدولية األخرى واملنظمات غري احلكومية اليت هلا مركز استشاري أو عالقات 

                                                 
 .CL 156/REPالوثيقة من  77-02ات الفقر   8
 .CL 156/REPلوثيقة من ا 08الفقرة   9

 .CL 148/REPالوثيقة  من )ج(71الفقرة   10
 .C 2017/13الوثيقة   11
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             مةةةةةةةةةن الالئحةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     02                                                   األحكام املذكورة أعاله على النحو املنصوص عليه يف املةةةةةةةةةادة      جيم       املر ق       وترد يف   -    70
                                   مع املنظمةةةةةةةةات الدولية غري احلكوميةةةةةةةةة           العالقةةةةةةةةات                                                       العامةةةةةةةةة للمنظمة ويف سياسة منظمة األغذية والزراعة بشةةةةةةةةأن 

              القسم "ميم"(.   –                                    )النصوص األساسية للمنظمة، اجلزء الثاين 
 
     لسةةةةةةةةطني       دعوة                                    بعد املائة، كما درجت عليه العادة، ب       اخلمسةةةةةةةةني         اخلامسةةةةةةةةة و                    وأوصةةةةةةةةى اجمللس يف دورته   -   7 7
 .12                لمؤمتر بصفة مراقب      ربعني ل  األ           ضور الدورة  حل

                                                 
 .CL 155/REPمن الوثيقة  40الفقرة   12



C 2017/12 8 

           المرفق ألف
 

 م  دستنر منظمة األغذية والزراعة 3مقتطف م  المادة 
 

        المؤتمر
 

                                ]األحكام التي تنظم تشكيل النفند[
 
                                                                   متثل  يه كل دولة عضةةةو وكل عضةةةو منتسةةةب مبندوب واحد. ويكون ل عضةةةاء املنتسةةةبة               للمنظمة مؤمتر  -   0

                                                                      حق االشرتاك يف مداوالت املؤمتر دون أن يشغلوا أي منصب أو يكون هلم حق التصويت.
 
                                                                              لكل دولة عضةةةةةو وكل عضةةةةةو منتسةةةةةب أن تعني مناوبني ومسةةةةةاعدين ومسةةةةةتشةةةةةارين ملندوبيها. وللمؤمتر   -   7
                                                                   تنظم اشةةةةةةةةةةرتاك املناوبني واملسةةةةةةةةةةاعدين واملسةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةارين يف مداوالته، وال يكون للمناوب                عدد الشةةةةةةةةةةروت اليت    أن
                                                                  املساعد أو املستشار املشرتك يف املداوالت حق التصويت إال إاا حل حمل املندوب.   أو
 
 .                                          ال ميثل املندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب  -   3
 
   مة                                     املتخلفة عن د ع اشةةةرتاكانا املالية للمنظ                                             لكل دولة عضةةةو صةةةوت واحد  ق . وليس للدولة العضةةةو   -   4

                                                                                               أن تتمتع حبق التصةةويت يف املؤمتر إاا بلم مقدار متأخرانا ما يعادل أو يزيد على مقدار االشةةرتاكات املسةةتحقة 
                                                                                          عليها عن السةةةةةنتني التقومييتني السةةةةةابقتني. ومع الك، جيوز للمؤمتر أن يسةةةةةم  هلذه الدولة العضةةةةةو بالتصةةةةةةويت 

                                           عجزها عن الد ع يرجع لظرور خارجة عن إرادنا.           اقتنع بأن    إاا
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 عاءالمرفق 
 

 موايير قرارات المؤتمر
 

  :                    معايري صياغة القرارات
 

                                                             جيب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على املسائل الرمسية التالية:
 

                                                          التعديالت يف الدستور والالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية.  ( 0 )
                                            التصديق على املعاهدات أو االتفاقيات وتعديالنا.           املوا قة أو   ( 7 )
                                              من الدستور وإقرار أنظمتها األساسية أو تعديالنا.   6                        إنشاء األجهزة مبوجب املادة   ( 3 )
                                                    اعتماد برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية التالية.  ( 4 )
                وجةةدول االشةةةةةةةةةةةةةةةرتاكةةات،                                                           القرارات املتعلقةةة بةةاملسةةةةةةةةةةةةةةةةائةةل املةةاليةةة مثةةل صةةةةةةةةةةةةةةةنةةدوق رأس املةةال العةةامةةل،   ( 5 )

                         واعتماد احلسابات املراجعة.
                                 الربامج الرئيسية ومسائل السياسات.  ( 6 )
                                                       التوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء أو إىل املنظمات الدولية.  ( 2 )
                                                        املسائل املتعلقة بتعيني املدير العام والرئيس املستقل للمجلس.  ( 8 )
                        خاصة بالنسبة إىل املنظمة.                                  الشادات والتأبينات اليت تتسم بأمهية   ( 2 )
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 جيمالمرفق 
 

 عشأ  الوالقات مع المنظمات الدولية غير الحكنميةسياسة منظمة األغذية والزراعة 
 

 م  الالئحة الوامة للمنظمة 17المادة 
 

 المنظمات الدولية المشتركة
 

                                                                                   ملمثل األمم املتحدة، أو ملمثل وكالة متخصةةةةصةةةةة تابعة ل مم املتحدة، أن عضةةةةر، وبر قته مسةةةةتشةةةةارون   -   0
                                                                                          ومسةةةةةةةةاعدون، اجللسةةةةةةةةات العامة للمؤمتر وجلسةةةةةةةةات اللجان الرئيسةةةةةةةةية واللجان املتفرعة عنها واللجان املشةةةةةةةةكلة 

    مات                        ت وتوزيع وجهات نظر املنظ                                               . وجيوز هلؤالء املمثلني أخذ الكلمة واالشةةةةةرتاك يف املناقشةةةةةا  05            مبقتضةةةةةى املادة 
                                                                 اليت ميثلو ا على املؤمتر بنصوصها الكاملة، دون أن يكون هلم حق التصويت.

 
                                                                                        ملراقب أي منظمة دولية حكومية أخرى، تكون املنظمة قد أبرمت معها اتفاقية بشةةةةةةةةةأن تبادل التمثيل،   -   7

   ية                               ت اللجان الرئيسةةية واللجان الفن                                                           أن عضةةر، ومعه مسةةتشةةارون ومسةةاعدون، اجللسةةات العامة للمؤمتر، وجلسةةا
                                        . وجيوز هلؤالء املراقبني أخذ الكلمة، واالشةةةةةةةةةةةةةةةرتاك   05                                                املتفرعة عنها، واللجان الفنية املشةةةةةةةةةةةةةةةكلة مبقتضةةةةةةةةةةةةةةةى املادة 

                                                                                     املناقشةةةةةةةةةةةةةةةات بناء على طلب الرئيس، دون أن يكون هلم حق التصةةةةةةةةةةةةةةةويت. وجيوز هلم أن يوزعوا على املؤمتر   يف
                     و ا بنصوصها الكاملة.                         وجهات نظر املنظمات اليت ميثل

 
                                                                            ملراقب أي منظمة دولية غري حكومية تتمتع بالصةةةةةةةةةفة االسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةارية أن عضةةةةةةةةةر، ومعه مسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةارون   -   3

                                                                                                    ومساعدون، اجللسات العامة للمؤمتر، وجلسات اللجان الرئيسية، واللجان الفنية املتفرعة عنها، واللجان الفنية 
                                                            ني أخذ الكلمة أمام هذه اللجان الرئيسية واللجان املتفرعة عنها،                   . وجيوز هلؤالء املراقب  05                   املشكلة مبقتضى املادة 

                                                                                        واالشةةةةرتاك يف املناقشةةةةات اليت جترى  يها بناء على طلب الرئيس، دون أن يكون هلم حق التصةةةةويت. كما جيوز 
   ظر  ن                                                                                           هلم، مبوا قة من اللجنة العامة للمؤمتر، أخذ الكلمة يف اجللسةةةةةةةةةةةةات العامة للمؤمتر، وهلم أن يوزعوا وجهات 

                                              املنظمات اليت ميثلو ا على املؤمتر بنصوصها الكاملة.
 
                                                                                       عدد املدير العام، بصةةةةةةةفة مؤقتة، املنظمات الدولية األخرى اليت تدعى إىل أي دورة من دورات املؤمتر،   -   4

                                         ويقدم للمؤمتر قائمة رذه املنظمات العتمادها.
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 "ميم" مقتطف م  النصنص األساسية للمنظمة، الجزء الثاني، القسم
 

 سياسة منظمة األغذية والزراعة عشأ  الوالقات مع المنظمات الدولية غير الحكنمية
 

 ترتيبات عامة
 

                                                                                   تنشئ املنظمة العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية من أجل احلصول على مشورنا وإشراكها   -   5
                           إشراكا  ع اال يف عمل املنظمة.

 
 االستشاريةاملنظمات املؤهلة للصفة 

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

                                                                                   تكون اات صةةةفة دولية يف تكوينها وجمال نشةةةاطها، وأن متثل امليدان الذي تعمل  يه متثيال كا يا،     )أ(
                                                                               وأن تكون اات مركز معرتر به جيعل آلرائها يف املسةةةةةائل اخلاصةةةةةة بالسةةةةةياسةةةةةة أمهية كبرية بالنسةةةةةبة 

                                 للحكومات ومنظمة األغذية والزراعة؛
                                                                      تكون مهتمة بشؤون تشمل جانبا جوهريا من جمال نشات منظمة األغذية والزراعة؛    )ب(
                                                                                 تكون اات أهدار وأغراض تتفق واملبادئ العامة الواردة يف دستور منظمة األغذية والزراعة؛    )ج(
                             منظمة، وجهاز لالتصةةةةةةال بأعضةةةةةةائها                                                 يكون هلا جهاز إداري دائم، و ثلون مفوضةةةةةةون، وإجراءات     )د(

              يف  تلف البالد.
 

 املنظمات املؤهلة للصفة االستشارية املتخصصة
 

                                                                        لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية مؤهلة الصفة االستشارية املتخصصة ينبغي أن:  -   2
 

                                                                             تكون اات صفة دولية يف تكوينها وجمال نشاطها و ثلة للميدان املتخصص الذي تعمل  يه؛  ( أ )
                                                                    تكون مهتمة بشؤون متثل جانبا معينا من جمال نشات منظمة األغذية والزراعة؛  ( ب )
                                                                                      تكون أهدا ها وأغراضها متفقة مع املبادئ العامة اليت يتضمنها دستور منظمة األغذية والزراعة؛  ( ج )
                                                                              يكون هلا جهاز إداري دائم، و ثلون مفوضةةةةةةون، وإجراءات منظمة، وجهاز لالتصةةةةةةال بأعضةةةةةةائها  ( د )

             تلف البالد.   يف
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 املنظمات املؤهلة لصفة االتصال
 

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

                                                                                 تكون اات صةةةةةةفة دولية يف تكوينها وجمال نشةةةةةةاطها، وأن تكون  ثلة بدرجة كا ية للميدان الذي    )أ(
          تعمل  يه؛

                                 األغذية والزراعة، وأن تكون يف مركز                                                تكون مهتمة بشةةةةةةةةةؤون متثل جانبا من ميدان نشةةةةةةةةةات منظمة     )ب(
كنها من تقدم معونة عملية يف الك امليدان؛                                          مي 

                                                                                 تكون اات أهدار وأغراض تتفق واملبادئ العامة الواردة يف دستور منظمة األغذية والزراعة؛    )ج(
                                                                              يكون هلا جهاز إداري دائم، و ثلون مفوضةةةةةةون، وإجراءات منظمة، وجهاز لالتصةةةةةةال بأعضةةةةةةائها     )د(

             تلف البالد.  يف
 


