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 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 قبول الممثلين والمراقبين من المنظمات الدولية لحضور الدورة
 

 موجز
من الالئحة العامة للمنظمة، دعا املدير العام األمم املتحدة والوكاالت املتخصصصصصصصصصصصصصصة املشصصصصصصار  1-17عمال باملادة  -1

 للمؤمتر. األربعنيإليها يف املرفق ألف إىل إرسال ممثلني عنها حلضور الدورة 
ت أبرمصصمن الالئحصصة العصصامصصة للمنظمصصة، دعصصا املصصدير العصصام املنظمصصات احلكوميصصة الصصدوليصصة ال   2-17وعمال بصصاملصصادة  -2

 أ(. -معها املنظمة اتفاقات تسمح هلا بالتمثيل أن ترسل مراقبني عنها )املرفق باء
من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات، بصصصصصصصصصصصصصفة مؤقتة رهنامت ،وافقة املؤمتر،  4-17وعمال باملادة  -3

بني قات ال تسصصصصصصصصصصمح هلا بالتمثيل،  رسصصصصصصصصصصال مراقإىل عدد من املنظمات احلكومية الدولية ال  أبرمت معها املنظمة اتفا
 ب(.-عنها )املرفق باء

من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات، بصصصصصصصصصصصصفة مؤقتة رهنامت ،وافقة املؤمتر،  4-17وعمال باملادة  -4
 عنهصصصصصصا إىل عصصصصصصدد من املنظمصصصصصصات احلكوميصصصصصصة الصصصصصصدوليصصصصصصة ال  ا تمم معهصصصصصصا املنظمصصصصصصة اتفصصصصصصاقصصصصصصات،  رسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصال مراقبني

 ج(.-)املرفق باء
من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات، بصصصصصصصصصصصصفة مؤقتة رهنامت ،وافقة املؤمتر،  4-17وعمال باملادة  -5

 إىل عدد من املنظمات الدولية ال  ال تتمتع بعالقات رمسية مع املنظمة،  رسال مراقبني عنها )املرفق جيم(.
)أ( من "سصصصصياسصصصصة منظمة األغذية والزراعة بشصصصص ن 19الالئحة العامة للمنظمة، والفقرة  من 3-17وعمال باملادة  -6

العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية" )النصوص األساسية، اجمللد الثاين، القسم ميم(، طلب املدير العام من 
 أ(.-مراقبني عنها )املرفق دالاملنظمات الدولية غري احلكومية ذات الصفة االستشارية لدى املنظمة أن ترسل 

 



C 2017/13 Rev.1 2 

 

 اإلجراءات التي يُقترح على المؤتمر اتخاذها
صصصورة مؤقتة وهي رهن ب باملنظمة اتفاقية رمسيةُتوجه الدعوات ال  ترسصصل إىل املنظمات احلكومية الدولية ال  ال ترباها 

 ،وافقة املؤمتر بناء على توصية من اللجنة العامة.

 استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي 
 Gabriella Piacentini ةالسيد
 شؤون املؤمتر ة عنسؤولامل

 فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكومات
  53207 06570 39+اهلاتف: 
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 المرفق ألف
 حضور المؤتمر إلىاألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة المدعوة 

 
 المتخصصة والمنظمات التابعة لهااألمم المتحدة والوكاالت 

 
 ميدي العاملياالحتاد ال

 االحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية
 االتفاقية االطارية بش ن تغري املناخ

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 اتفاقية التنوّع البيولوجي

 اتفاقية منظمة الصحة العاملية ا طارية بش ن مكافحة التبغ
 أمانة األمم املتحدة

 برنامج األغذية العاملي
 برنامج األمم املتحدة ا منائي

 برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/ا يدز
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 البنك الدويل

 جامعة األمم املتحدة
 صندوق األمم املتحدة للسكان

 صندوق األمم املتحدة للافولة )اليونيسيف(
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 صندوق النقد الدويل
 مرفق البيئة العاملي

 مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا نسان 

 مكتب األمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية
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 مكتب املمثل السامي املعين ب قل البلدان منوامت والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
  عين بقضايا الشعوب األصلية منتدى األمم املتحدة الدائم امل

 ونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )الي
 للتنمية الصناعية )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة 

 منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية
 املنظمة البحرية الدولية
 منظمة التجارة العاملية

 يناملنظمة الدولية للاريان املد
 منظمة الصحة العاملية

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 منظمة العمل الدولية
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(
 الشرق األدىن يفوكالة األمم املتحدة  غاثة وتشغيل الالجئني الفلساينيني 

 الوكالة الدولية للااقة الذرية
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 المرفق باء
 المدعوة إلى حضور المؤتمرالمنظمات الحكومية الدولية  

 
 المنظمات التي أبرمت معها المنظمة اتفاقات تسمح لها بالتمثيل )أ(

 
 االحتاد األفريقي

 جامعة الدول العربية
 آسيا واحمليط اهلادئ شبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم

 االقتصادية للمناقة األوروبية اآلسيويةاللجنة 
 جملس أوروبا

 جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ
 جمموعة مصرف التنمية األفريقي

 املركز ا قليمي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية يف الشرق األدىن
 )انفومسك( واخلدمات االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية يف املناقة العربيةمركز معلومات السوق 

 مركز معلومات السوق واخلدمات االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )انفوبيسكا(
 مصرف التنمية اآلسيوي

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية
قليم آسيا إ يفحلكومية الدولية ملعلومات السوق واخلدمات االستشارية الفنية املتعلقة باملنتجات السمكية املنظمة ا
 اهلادئ )انفوفيش( واحمليط

 (نفوبيشااملنظمة احلكومية الدولية ملعلومات السوق واخلدمات التعاونية اخلاصة باملنتجات السمكية يف أفريقيا )
 منظمة الدول األمريكية

 املنظمة الدولية لتنمية مصايد األمساك يف أوروبا الشرقية والوساى )يوروفيش(
 املنظمة العاملية لصحة احليوان
 املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 منظمة مصايد أمساك حبرية فيكتوريا
 منظمة مكافحة اجلراد الصحراوي يف شرق أفريقيا

  اهليئة الدولية لصون التونة يف األطلسي
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 المنظمات التي أبرمت معها المنظمة اتفاقات ال تسمح لها بالتمثيل )ب(
 

 أمانة الكومنولث
 البنك ا سالمي للتنمية

 اجلماعة ا منائية للجنوب األفريقي
 اجلماعة الدولية لدراسة اجلوت

 الصندوق املشرتك للسلع األساسية
 مناقة السهل يفاللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف 

 اجمللس الدويل لزيت الزيتون
 جمموعة البلدان الناطقة باللغة المتغالية

 اجملموعة الكاريبية
 املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط 

 للزراعة والعلوم البيولوجية  الدويلاملركز 
 اجلافة واألراضياملركز العريب لدراسات املناطق القاحلة 

 يكا الالتينيةاملعهد ا ياايل املشرتك مع أمر 
 معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة

 املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص
 املنظمة اآلسيوية األفريقية للتنمية الريفية

 ا سالمي التعاونمنظمة 
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املنظمة الدولية االقليمية لوقاية النباتات والصحة احليوانية
 املنظمة الدولية للهجرة

 العربية لالستثمار الزراعي والتنميةاهليئة 
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 التي لم تبرم معها المنظمة اتفاقاتالمنظمات  )ج(
 

 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
 حلماية األصناف النباتية اجلديدة االحتاد الدويل

 احتاد املغرب العريب
 صاد( –جتّمع دول الساحل والصحراء )سني 

 اجلمعية المملانية للبحر األبيض املتوسط
 راباة بلدان حافة احمليط اهلندي

 ا قليمية ملصايد أمساك خليج غينيا اللجنة
 مركز اجلنوب

 منظمة معاهدة التعاون يف مناقة األمازون
  



C 2017/13 Rev.1 8 

 

 المرفق جيم
 

 المنظمات الدولية األخرى التي وجهت إليها دعوات مؤقتة لحضور المؤتمر
 

 االحتاد الدويل حلفظ الابيعة
 األمحر واهلالل األمحراالحتاد الدويل للصليب 
 برملان أمريكا الالتينية

 التحالف العاملي لألراضي اجلافة 
 املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
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 دال المرفق
 المدعوة لحضور المؤتمر الحكومية المنظمات الدولية غير

 
 المنظمات ذات الصفة االستشارية لدى المنظمة

 والتبغ والراباات املتصلة هبااالحتاد الدويل لراباات عمال األغذية والزراعة والفنادق واملااعم واملقاصف 
 االحتاد الدويل للمنظمات الكاثوليكية لألعمال اخلريية واالجتماعية

 Emerging Agشركة 
 االحتاد العاملي لراباات العمال

 املركز الدويل للزراعة املروية باملياه املاحلة
 االحتاد العاملي للمرأة الريفية

 الكاثوليكيةاالحتاد العاملي للمنظمات النسائية 
 احللف التعاوين الدويل
 اجمللس الدويل للمرأة
 مجعية التنمية الدولية
 الغرفة التجارية الدولية

 املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة 
 


