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 .ذكره لرد مل مما مثيالهتا على تفضيلها أو
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 المرفقات
 جدول أعمال الدورة السادسة والخمسين بعد المائة ألف
 قائمة بالوثائق باء
 2019-2018 اعتمادات ميزانية الفترة: مشروع قرار العتماده من قبل المؤتمر جيم
 2019-2018الشتراكات للفترة اجدول : مشروع قرار المؤتمر دال
 التعددددددي ت فا اتفددددداقيدددددة فنشددددددددددددددداء هي دددددة لم دددددافحدددددة الجراد ال دددددددددددحراو  :1/156قرار المؤتمر رقم  هاء

 فا المنطقة الوسطى
 من ال ئحة العامة للمنظمة 25)أ( من المادة 6تعديل الفقرة : مشروع قرار المؤتمر واو
 2020-2017قحة تغطا الفترة نسخة من: برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات زا 
 السنة الدولية لإلبليات :مشروع قرار المؤتمر حاء
 اقتراح اإلع ن عن احتفال سنو  باليوم العالما للبقول: مشروع قرار معروض على المؤتمر طاء
الجدول الزمنا المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسددددددددية واالجتماعات الرئيسددددددددية األخرى لمنظمة األغذية  ياء

 2018-2017فا الفترة  وال ندوق الدولا للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالما لزراعةوا
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 1البنود االفتتاحية

 
 2017أبرلل/نيســـــــــان  28إىل  24عقد اجمللس دورته الســـــــــادســـــــــة واخلمســـــــــني بعد املائة يف روما خالل الفرتة من  -1

 س.، الرئيس املستقل للمجلWilfred Ngirwaحتت رئاسة السيد 
 

 2بيان المدير العام
 
 ألقى املدلر العام، السيد جويله غرايلانو دا سيلفا، كلمة أمام اجمللس. -2
 

 3اعتماد جدول األعمال والجدول الزمنا
 
ألعمال جدول ا واعتمدبإعالن االختصـــاصـــات وحقوق التصـــولت املقّدم من االحتاد األورو   أخذ اجمللس علماً  -3

 هبذا التقرلر.  ألفاملرفق صيغتهما املعّدلتني. ولرد جدول األعمال يف واجلدول الزمين للدورة ب
 

 4فيها واألعضاء ال ياغدددة لجندددة رئيددس وتعييددن للرئيدس ندواب ث ثدددة انتخاب

 
ـــــــــس انتخب -4 ـــــ ــــة اجمللـ ـــــ ـــــــــواب ثالثـ ـــــ ـــــــــس نـ ـــــــــم احلالية، دورته لرئيـ ـــــ ـــــ  ( األرجنتني) Claudio Rozencwaig السيد :وهـ
  (.كورلا  مجهورلة) Sanglin Yoon والسيد( الفلبني) Lupino Lazaro لسيدوا
 
 لبلدانا جانب إىل الصـــــــــياغة للجنة رئيســـــــــاً ( العربيةمجهورلة مصـــــــــر ) الطولل خالد الســـــــــيد اجمللس انتخب كما -5

 وكينيا واليابان وإندونيســيا ســاوفرن العربيةومجهورلة مصــر  والصــني والبايلل وأســرتاليا واألرجنتني أفغانســتان: التالية األعضــاء
 .األمرلكية املتحدة والواللات والسودان الروسي واالحتاد ورومانيا واملكسيك وليسوتو

  

                                                      
  PV/7 CL/156و CL 156/PV/1الوثيقتان   1
  PV/7 CL/156و CL 156/PV/1الوثيقتان   2

 PV/7 CL/156و PV/1 CL/156و INF/3 CL/156و INF/1 Rev.2 CL/156و CL 156/1ق الوثائ  3
  PV/7 CL/156و /2CL 156/PVو CL 156/PV/1 الوثائق  4
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 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
 

 5المراجع االستراتيجا اإلطار
 
 :للي امب وقام املراجع االسرتاتيجي باإلطار اجمللس رّحب -6
 

 جمايل يف البلدان اتواجهه أن املتوّقع من اليت الرئيســـية للتحدلات واضـــحاً  فهماً  تُقدم الوثيقة أنّ  إىل أشـــار )أ(
 القادمة؛ السنوات يف والزراعة األغذلة

 وغالاهتا؛ العاملية وأهدافها املنظمة لرؤلة دعمه على داً جمد وأّكد )ب(
 2030 لعام املســــــــــــــتدامة التنمية خطة مع للمنظمة االســــــــــــــرتاتيجّية األهداف ملواءمة تقدلره عن وأعرب )ج(

 املستدامة؛ التنمية وأهداف
 لعكس جدلداً  عنواناً  حيمل ســادســاً  هدفاً  لتضــمن يال ما االســرتاتيجي اإلطار أن إىل التقدلر مع وأشــار )د(

 يف ملتمثّلةا املشـــرتكة واملواضـــيع اإلحصـــاءات وإدراج الفنية اجلودة ضـــمان إىل الرامي نطاقه أفضـــل بصـــورة
 وحتقيقها؛ يجيةاالسرتات األهداف وضع عمليات يف والتغذلة واحلوكمة اجلنسني بني واملساواة املناخ تغري

ج هذا نتائ أن إىل مشـــرياً  ،لعملل كأســـاس  اإلنســـاين، للعمل العاملي القمة مؤمتر إىل اتاإلشـــار  من وحّذر )ه(
 ة؛دولي حكومية عمليةال تنبثق عن  االجتماع

ق عليها لكي لواف العاملية وغالاهتا وأهدافها املنظمة رؤلة ســــــــــــــيما ال املراجع، االســــــــــــــرتاتيجي اإلطار وأقرّ  )و(
 .املنظمة مؤمتر

 
 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 
 20196-2018 وبرنامج العمل والميزانية للفترة

 
وكذلك  2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018نظر اجمللس يف اخلطة املتوســـــــطة األجل للفرتة  -7

التوصــــــــيات الصــــــــادرة عن جلنيت البنامج  وأقرّ ، 3و 2و 1يف معلومات إضــــــــافية قّدمتها األمانة يف مذكرات املعلومات رقم 
  واملالية واالجتماع املشرتا بينهما.

 
 اجمللس: إنّ فوالسيولة واالحتياطيات يف املنظمة،  ويف ما لتعلق باالقرتاحات الرامية إىل حتسني السالمة املالية -8
 

أشــــــــــــار إىل املناقشــــــــــــات اليت جترلها املنظمة ونظام األمم املتحدة املوّحد بشــــــــــــأن التزامات التغطية الطبية  )أ(
افق يف اعتماد النهج الذي ســـــبق وأن و  قدماً بالتوصـــــية القاضـــــية باملضـــــي  علماً انتهاء اخلدمة، وأخذ  بعد

                                                      
 PV/7 CL/156و CL 156/PV/2و CL 156/PV/1 والوثائق CL 156/3 الوثيقة من 3 والفقرة CL 2017/7 الوثيقة  5
؛ CL 156/4 من الوثيقة 21إىل  19والفقرات من ؛ CL 156/3 من الوثيقة 4؛ والفقرة 3و 2و 1ت رقم ومذكرات املعلوما؛ C 2017/3الوثيقة   6
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مليون دوالر أمرلكي كمبلغ إضــــــــــــــايف منفصــــــــــــــل  14.1واملتمثل يف توفري متولل جزئي بقيمة عليه املؤمتر 
 السنتني؛ لفرتة
مليون دوالر أمرلكي تســـّدد مرة  16.2رة على األعضـــاء بقيمة مقرّ  اشـــرتاكات فرضباقرتاح  علماً وأحا   )ب(

أي ما لعادل التدفق مليون دوالر أمرلكي،  42واحدة لكي لصــــل رصــــيد حســــاب رأس املال العامل إىل 
 النقدي خالل شهر واحد يف البنامج العادي، يف برامج العمل وامليزانية يف املستقبل.

 
 اجمللس: إنّ فاملتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية،  ويف ما لتعلق جبوهر االقرتاحات الواردة يف اخلطة -9
 

يف اخلطة املتوســــــــــــــطة األجل وبرنامج العمل، باالســــــــــــــتمرارلة يف التوجه االســــــــــــــرتاتيجي للمنظمة  رّحب )أ(
ملواءمة األهداف االســـــــــــرتاتيجية للمنظمة بشـــــــــــكل وثيق مع خطة التنمية املســـــــــــتدامة  عن تقدلره وأعرب
 ومع أهداف التنمية املستدامة؛ 2030 لعام
ألهداف ااألولولات وختصــــــــــــــي  املوارد وكذلك حتدلد جماالت إلغاء الرّتكيز الباجمي بالنســــــــــــــبة إىل  وأّلد )ب(

إىل إدراج األثر املرتتـــــب على النتـــــائج يف برامج العمـــــل وامليزانيـــــة  وتطّلع، 6 االســــــــــــــرتاتيجيـــــة واهلـــــدف
 املستقبل؛ يف
 )ي( من الوثيقـــة 52)ب( و 52على إعـــادة صــــــــــــــيـــاغـــة التعرلفـــات لألولولـــات الواردة يف الفقرتني  ووافق )ج(

C 2017/3  ًلتايل:ملا طلبته جلنة البنامج، على النحو ا وفقا 
مليون دوالر أمرلكي لدعم اإلنتاج الّزراعي املســـــــتدام، مبا يف ذلك  3.1)ب( ختصـــــــي  مبلغ 52 -1

الزراعة اإللكولوجية والتنوع البيولوجي ونظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية والّتكنولوجيات 
 البيولوجية، خاّصة على املستو  القطري؛

والر أمرلكي لدعم ســـــــــــبل العيا يف املناطق الرلفّية املتأثّرة مليون د 1.2)ي( ختصـــــــــــي  مبلغ 52 -2
 بالّنزاعات من حيث صلتها باألمن الغذائي وحتليل النزاعات والشراكات؛

فضالً ، لعمللة، كأسـاس مغبة إدراج جماالت غري مّتسـقة متاماً مع واللة املنظمة وميزاهتا النسـبيمن  وحّذر )د(
 ؛عاملي للعمل اإلنساينعن اإلشارات إىل مؤمتر القمة ال

 احلفاظ على متام قدرات اخلدماتعلى أمهية  وشــــــــــــــّددعلى أمهية تعدد اللغات يف املنظمة،  دداً وأّكد جم )ه(
 ؛2019-2018اللغولة ضمن برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

تعدلالت على لإىل اسـتعراض مؤشـرات جرجات األهداف االسـرتاتيجية وغالاهتا اليت سـُتعرض يف ا وتطّلع )و(
 ؛2019-2018برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

راكات لتمكني املنظمة من تعزلز مزالاها النســــبية، مبا يف ذلك من  وشــــّجع )ي( على مواصــــلة االســــتعانة بالشــــّ
خالل التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، على أن لتم إبراي ذلك يف التســــــــمية اجلدلدة املقرتحة 

لشــــــــــــــراكات والدعوة وتنمية القدرات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، مبا لكفل بالتايل متام لشــــــــــــــعبة ا
 اجلنوب يف املنظمة.بلدان ما بني  التعاون يف
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 فإّن اجمللس: ،2019-2018ويف ما لتعلق مبستو  امليزانية للفرتة  -10
 

 واقعياً  اقرتاحاً باعتباره  كامالً   تنفيذاً نامج العمل ســــــــــــــتو  امليزانية االمسية الّثابتة املقرتح لتنفيذ بر مب ّحبر  )أ(
 بالنظر إىل األوضاع العاملية السائدة على مستو  االقتصاد الكّلي؛ خاصةً ، تكارلاً واب
جماالت الرتكيز وإلغاء الرتكيز والوفورات املقرتحة من أجل إعادة ختصــــــــــــــي  لتحدلد  وأعرب عن تقدلره )ب(

لزلــادة القــدرات الفنيــة يف اجملــاالت اليت أســــــــــــــنــدت إليهــا أولولــة أكب  مليون دوالر أمرلكي 23.7 مبلغ
 ولتحسني تنفيذ البامج؛

األعضـــاء على توفري مســـامهات طوعية ملعاجلة األولولات اليت مل لكن باإلمكان اســـتيعاهبا ضـــمن  وشـــّجع )ج(
 ؛ةعتمادات الصافية لبنامج العمل وامليزانية يف ظل ميزانية امسية ثابتموارد اال

  متاشــــــياً الصــــــافية املرصــــــودة، ت ااالعتماديف املائة من  14زلادة حصــــــة برنامج التعاون التقين إىل ب ورّحب )د(
 ؛6/2015وتوصية املؤمتر رقم  9/89مع قرار املؤمتر رقم 

ماللني دوالر أمرلكي بســــــــــــــعر صــــــــــــــرف معتمد يف امليزانية  6.005,1مســــــــــــــتو  امليزانية املتمثل يف  وأقرّ  )ه(
  ، بصــــــــــــيغته الواردةالقراربأن لوافق املؤمتر على مشــــــــــــروع  وأوصــــــــــــى،  أمرلكاً  دوالراً  22.1=  لورو 1 قدره

 .جيم املرفق، وعلى حنو ما هو وارد يف C 2017/3الوثيقة  من 146يف الفقرة 
 

 البرنامج للجنة المائة بعد والعشرين الحادية الدورة بين المشترك االجتماع تقرير
 7(2017 آذار/مارس) المالية للجنة المائة بعد تينوالس السادسة والدورة

 
 للمنظمة الفنية للقدرات المستقل التقييم

 
 :للي مبا وقام املشرتا االجتماع على تقرلر اجمللس صادق -11
 

 للمنظمة؛ الفنية للقدرات املستقل التقييم ضوء يف الرئيسية بنتائجه رّحب )أ(
 املقر من كـــل  يف ،2016و 2012 عـــامي بني للمنظمـــة الفنيـــة تالقـــدرا يلـــادة إياء تقـــدلره عن وأعرب )ب(

 الوظائف عدد يف لعاما والرتاجع الثابتة اإلمسية امليزانية مستو  من الرغم على امليدانية، واملكاتب الرئيسي
 اليت مشلها االستعراض؛ الفرتة خالل

 إلمجاليةا الفنية القدرات إىل ةبالنســـــــــــــب اجلنوب بلدان يف ما بني والتعاون الشـــــــــــــراكات قيمة إىل وأشـــــــــــــار )ج(
 للمنظمة؛

 للمنظمة؛ االسرتاتيجي اإلطار مع يةاملعزّ  الفنية القدرات ملواءمة تقدلره عن وأعرب )د(
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واملســــتقلة  ارجيةاخل التقييمات عن املنبثقة االســــتنتاجات مع تتماشــــى التقرلر اســــتنتاجات أن إىل وأشــــار )ه(
 ملتعددةا املنظمات أداء تقييم شــــــــبكة به قامت ما ذلك يف مبا ،مؤخراً  املنظمة هلا خضــــــــعت اليت األخر 
 التنميــــةو  للتعــــاون األملــــانيــــة االحتــــادلــــة والويارة املتحــــدة، اململكــــة يف الــــدوليــــة التنميــــة وويارة األطراف،

 االقتصادي؛ امليدان يف
 مرهقة؛ أو/و مكلفة تتبع نظم اعتماد من وحّذر )و(
 األغذلة برنامجو  الزراعية للتنمية الدويل والصــــــــــــــندوق املنظمة بني القائم توطيد التعاون باقرتاح ورّحب )ي(

 املنظمة مبركز ءاالرتقا جانب إىل الكفاءة، وحتقيق التكاليف خفض ألغراض اإلدارلة، اجملاالت يف العاملي
 الفنية؛ للقدرات كمستودع  املرموق

 مع باالقرتان كذل يف مبا للمنظمة، الفنية اتللقدر  منتظماً  رصـــــــــداً  املســـــــــتقبل يف األمانة جُتري أن وطلب )ح(
 األعضاء؛ إىل والتقارلر الالحقة العاملة، للقوة التخطيط عمليات

 مصّنفة؛ اناتبي فيها تُعرض وأن نوعياً  حتليالً  املستقبل يف التقييم عمليات تتضمن أن وطلب ) (
 .يهاالتقييم ف مكتب إشرااب وأوصى املستقبل يف داخلياً  التقييم عمليات إجراء على واتفق )ي(

 
  البرنامج للجنة المائة بعد والعشرين الحادية الدورة تقرير

 8(2017 آذار/مارس 27-31)
 
 :للي مبا وقام البنامج للجنة املائة بعد والعشرلن احلادلة الدورة تقرلر اجمللس أقرّ  -12
 

 احملري اجليد للتقّدم تقدلره عن وأعرب ،2016 – املدة منتصـــــــــــف الســـــــــــتعراض التجميعي بالتقرلر رّحب )أ(
 بــالنســــــــــــــبــة بــالكــامــل حتققــت إذ ،2017-2016 للفرتة وامليزانيــة العمــل برنــامج تنفيــذ يف احملّققــة والنتــائج
 على ذاته الوقت يف وأّكد غالًة، 50 عددها البالغ املخرجات غالات من املائة يف 86 نســـــــبة 2016 لعام
 فيها النظر لواجبا األولولة جماالت وحتدلد اإلقليمية املبادرات يف ياحملر  التقّدم بشــــــــــأن التقارلر رفع أمهية

 الغالات وضـــــــــع عملية تنقيح إىل وتطّلع املقبلة، الســـــــــنتني لفرتة اجلدلدة اإلقليمية املبادرات إىل بالنســـــــــبة
 ؛2019-2018 للفرتة

  وتطّلع الصـــــــغرية، تاجملرتا نطاعو  الســـــــتئصـــــــال العاملي البنامج تنفيذ يف احملري للتقّدم تقدلره عن وأعرب )ب(
لة املســامهات لتقدمي التبعات إعالن مؤمتر نتائج إىل  اســتئصــال هدف لتحقيق 2017 عام هنالة يف احملصــّ
 الزمن؛ من عقد ضمن املرض هذا
 الرلف يف الفقر خفض يف والزراعة األغذلة منظمة مســــــــــــامهة تقييم عن الصــــــــــــادرة بالتوصــــــــــــيات ورّحب )ج(

 قبولة؛امل بالتوصيات لتعلق ما يف اإلدارة جانب من املقرتحة اإلجراءات وأقّر ،(3 ياالسرتاتيج اهلدف)
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ة االســــــــــــــرتاتيجيّـة لكون تقـدلره عن وأعرب )د(   املنـاخ رّي تغ جمـال يف والّزراعـة األغـذلـة منظمـة بعمـل اخلـاصــــــــــــــّ
  ائة،امل بعد واخلمســـــــــــــني اخلامســـــــــــــة دورته يف اجمللس عن الصـــــــــــــادرة التوصـــــــــــــيات مع متاشـــــــــــــياً  أجنزت قد

 حدته، من خفيفوالت املناخ تغري مع التكيف دعم إىل اهلادفة املنظمة أنشطة حتدلد يف أمهيتها إىل وأشار
  االنتهاء إىل وتطّلع اجملال، هذا يف املعتزمة مســـــامهتهم حتقيق يف األعضـــــاء مســـــاعدة خالل من ســـــيما ال
 البنامج؛ للجنة املقبلة الدورة يف الغالات حتدلد من
 .للمنظمة املواضيعية عمله وخطّة التقييم مكتب اسرتاتيجّية رّ وأق )ه(

 
 ( 2017 شباط/فبراير 8-7) المائة بعد والستين الخامسة الدورة تقريرا
 9المالية للجنة( 2017 آذار/مارس 31-27) المائة بعد والستين السادسة والدورة

 
ملالية، ائة والدورة الســــادســــة والســــتني بعد املائة للجنة ااجمللس على تقرلري الدورة اخلامســــة والســــتني بعد امل وافق -13

 وقام على وجه اخلصوص مبا للي:
 

 وبالكامل؛ موعدها يف املقررة اشرتاكاهتا دفع على كافة  األعضاء الدول حثّ  )أ(
 2019-2018 للفرتة املنظمة يف االشـــــــــــــرتاكات جبدول اخلاص القرار ملشـــــــــــــروع املؤمتر باعتماد وأوصـــــــــــــى )ب(

 ؛دال املرفق يف لرد وكما CL 156/4 الوثيقة من 12 الفقرة يف املبنّي  حوالن على
 الســـــــــــــتعراض التجميعي التقرلر يف مبنّي  هو كما  2016 ســـــــــــــنة يف العام لألداء املالية جلنة بارتياح ورّحب )ج(

 وعةوضـــــــــامل الزمنية باملهل لتعلق ما يف عنها املعّب  القلق أوجه إىل اإلشـــــــــارة مع ،2016- املدة منتصـــــــــف
 بذلك؛ املتصلة اللغولة واملتطلبات الرئاسية األجهزة اجتماعات لوثائق

 العمل برنامج يذتنف عن والناشــــــئة امليزانية يف املتوقعة النقل عمليات أجايت قد املالية جلنة أنّ  إىل وأشــــــار )د(
 ؛11و 10و 1 األبواب من 9و 8و 6و 5و 4و 3و 2 األبواب لصاحل 2017-2016 للفرتة

 جلنة توجيهات على وصــــــادق لمنظمةل البشــــــرلة املوارد إدارة يف جمال وإجنايات تقدم من أحري مبا بورحّ  )ه(
 الصدد؛ هبذا املالية

 راملخاط إدارة ســـــــــياســـــــــة تطبيق مواصـــــــــلة أجل من العمل على منكّبة األمانة أنّ  إىل التقدلر مع وأشـــــــــار )و(
 لغّا؛ا جاطر بشأن العام املفتا مالحظات تأثريات من للتخفيف

 املراجعة جلنةو 2016 لســــنة العام للمفتا الســــنوي التقرلر وثيقيت على املالية جلنة مالحظات إىل وأشــــار )ي(
 ؛العام املدلر إىل املقدم 2016 لعام السنوي التقرلر- املنظمة يف
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 صـــــــياتالتو  يماســـــــ ال بعد، تنفذ مل اليت العام املفتا توصـــــــيات إقفال يف التعجيل على اإلدارة وشـــــــّجع )ح(
 هذايف  احملري التقّدم أنه ســــيتم رصــــد إىل وأشــــار العالية باملخاطر واملتعلقة الســــابقة الســــنوات يف الصــــادرة
 األداء؛ مؤشرات بواسطة الصدد

 ؛2017 عامل للمنظمة املراجعة باحلسابات سرُيَفق الداخلية الرقابة عن كشفاً   أنّ  إىل التقدلر مع وأشار ) (
 غري ومن املوظفني نم البشـــرلة املوارد عن إحصـــائية ببيانات لواللتها، طبقاً  املالية، جلنة تزولد بأمهية وذّكر )ي(

 موّحدة؛ صيغة ضمن املوظفني
 جلنة يف Verasak Liengsririwat والســــــــــــيد Verasak Liengsririwat الســــــــــــيدة من كلّ   واللة متدلد وأقرّ  )ا(

 .سنوات ثالث مدهتا إضافية لفرتة املنظمة يف املراجعة
 

 المسائل الدستورية والقانونية
 

 تقريدر الدورة الرابعة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 10(2017مارس/آذار  13-15)

 
 اجمللس على تقرلر الدورة الرابعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورلة والقانونية. وافق -14
 

 وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا للي: -15
 

   التعدلالت يف اتفاق إنشــاء هيئة مكافحة اجلراد الصــحراوي يف املنطقة الوســطى على القرار بشــأن   وافق )أ(
 اعتبـــــاراً ، وأحـــــا  علمـــــًا بـــــأن هـــــذه التعـــــدلالت ســــــــــــــتـــــدخـــــل حّيز التنفيـــــذ هـــــاء املرفقكمـــــا لرد يف 

 من تارلخ موافقة اجمللس عليها؛
   من الالئحة العامة للمنظمة 25)أ( من املادة 6فقرة تعدلل العلى مشـــــــــروع قرار املؤمتر بعنوان   وصـــــــــادق )ب(

 ، على أن حُيال إىل الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة العتماده؛ واو املرفقكما لرد يف 
وأخذ علماً مبســـــــامهة فرع قانون التنمية يف دعم ما تبذله األعضـــــــاء من جهود لتحقيق التنمية املســـــــتدامة،  )ج(

 انونية ونشر املعلومات يف سبيل تنفيذ خطة التنمية العاملية.وذلك يف ضوء دور األطر الق
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 المسائل المتعلقة بالحوكمة
 

 11للمؤتمر األربعين بالدورة الخاصة الترتيبات
 
 .عليه للموافقة املؤمتر على CL 156/8 Rev.1 الوثيقة يف الوارد املؤقت الزمين اجلدول عرض على اجمللس وافق -16
 
 لتلقي مهلـــة كـــ خر  2017 متّوي/لوليو 4 الثالثـــاء لوم من 12.00 الســــــــــــــــاعـــة حتـــدلـــد اقرتاح ىعل اجمللس ووافق -17

  2018 متّوي/لوليو ومن ،2020 حزلران/لونيو إىل 2017 متّوي/لوليو من املمتدتني للفرتتني) اجمللس لعضــــــــــــولة الرتشــــــــــــيحات
 (.2021 حزلران/لونيو إىل
 

 للمؤمتر الرئيسيتني اللجنتني ورئيسي ونوابه املؤمتر رئيس ملنصب الرتشيحات
 

 الوفود بني مشــــــــــــــاورات إجراء إىل اجمللس أشــــــــــــــار للمنظمة، العامة الالئحة من( ب)5-24 املادة ألحكام طبًقا -18
  ملنصــــــــــب الفلبني يف الزراعة ويلر ،Emmanuel F. Piñol الســــــــــيد معايل ترشــــــــــيح بشــــــــــأن اآلراء يف توافق إىل والتوصــــــــــل
 .املؤمتر رئيس
 
 :متراملؤ  رئيس نائب ملنصب التاليةالثالثة  الرتشيحات املؤمتر إىل حييل أن على جمللسا ووافق -19
 

 )اململكة املغربية(؛  أخنوش عزلز السيد •
 ؛)الواللات املتحدة األمرلكية( Thomas Duffyوالسيد  •
 االسم الحقا( لؤكد) وفنواتو •

 
 اللجنة ورئيس ألوىلا الرئيســــــــــية اللجنة رئيس ملنصــــــــــي التالية الرتشــــــــــيحات املؤمتر إىل حييل أن على اجمللس ووافق -20

 :الثانية الرئيسية
 

 ن(عما سلطنةالسيد أمحد بن ناصر البكري ): األوىل الرئيسية اللجنة رئيس •
  (هولندا) Johannes Petrus Hoogeveenالسيد : الثانية الرئيسية اللجنة رئيس •
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 العامة اللجنة يف أعضاء سبعة ترشيح
 

ا -21   التــاليــة الرتشــــــــــــــيحــات عرض على اجمللس وافق للمنظمــة، العــامــة الالئحــة من( ب)5-24 املــادة حكــامأل طبقــً
 :املؤمتر على
 

 أسرتاليا •
 أوغندا •
 بريو •
 العربية مصر مجهورلة •
 مارلنو سان •
 ماليزلا •
 األمرلكية املتحدة الواللات •

 
 التفولض أوراق جلنة يف أعضاء تسعة ترشيح

 
ا -22   التــاليــة الرتشــــــــــــــيحــات عرض على اجمللس وافق للمنظمــة، العــامــة الالئحــة من( ب)5-24 املــادة ألحكــام طبقــً
 :املؤمتر على
 

 إندونيسيا •
 مارلنو سان •
 غينيا •
 كندا •
 كوبا •
 اهلامشية األردنية اململكة •
 النمسا •
 نيكاراغوا •
 نيويللندا •

 
 202012-2017 للفترة السنوات المتعدد المجلس عمل برنامج

 
  عليه، ووافق ياياملرفق املدرج ضــــــــــــمن  2020-2017 للفرتة الســــــــــــنوات املتعدد ملهع برنامج اجمللس اســــــــــــتعرض -23
 :التالية التعدلالت إدراج على املتغرّية، الوثيقة طبيعة بعني االعتبار مع األخذ ،اتفق كما
 

  والزراعـــة األغـــذلـــة مســــــــــــــــائـــل حول اجمللس توجيهـــات حتظى:  للي مـــا على لتن ( ج)5 الفقرة تُعـــّدل )أ(
 ؛ املؤمتر موافقة على املستدامة، التنمية بأهداف وارتباطها ،العامل يف
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  والزراعة ةاألغذل حبالة تتعلق اليت الرئيســــــــــــــية املســــــــــــــائل تقييم : للي ما على لتن ( ب)7 الفقرة ُتعّدل )ب(
 . املقتضى حسب املستدامة، التنمية أهداف مع مواءمتها ذلك يف مبا العامل، يف

 
 بعد المائة للمجلس ادرة عن الدورة الخامسة والخمسينحالة تنفيذ القرارات ال 
 13(2016ديسمبر/كانون األول  5-9)

 
اأخـــذ اجمللس  -24  حبـــالـــة تنفيـــذ القرارات الصــــــــــــــــادرة عن دورات اجمللس اخلـــامســــــــــــــــة واخلمســــــــــــــني بعـــد املـــائـــة علمـــً
ــــة )2016دلســــــــــــــمب/كــــانون األول  5-9) ــــار  30( والرابعــــة واخلمســــــــــــــني بعــــد املــــائ  (2016يو/حزلران لون 3 -مــــالو/أل

 (. 2015دلسمب/كانون األول  4 -نوفمب/تشرلن الثاين  30والثالثة واخلمسني بعد املائة )
 
ناء مللمجلس يف ما لتعلق بإجراءات اختيار أُ  املســــــــــــــتقلب خر املعلومات الواردة من الرئيس  علًماوأخذ اجمللس  -25

 من الدستور. 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
 

  للمجلس المائة بعد والخمسين السابعة للدورة المؤقت األعمال جدول
 14(2017 تموز/يوليو 10)

 
  (.2017 متوي/لوليو 10) املائة بعد واخلمسني السابعة لدورته املؤقت األعمال جدول اجمللس أقرّ  -26
 

 المسائل األخرى
 

 السنوات الدولية واأليام العالمية
 

 15السنة الدولية لإلبليات
 
 "لإلبليات على مشروع القرار بعنوان  السنة الدولية وصادقسنة دولية لإلبليات،  ختصي ظر اجمللس يف اقرتاح ن -27
 ، إلحالته إىل مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني العتماده.حاء املرفقالوارد يف  2024لعام 
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 16اقتراح اإلع ن عن احتفال سنو  باليوم العالما للبقول
 
 ،فبالر/شــــــبا  10باليوم العاملي للبقول يف لوم  ســــــنولًاحتفال الااإلعالن عن الداعي إىل قرتاح يف اال نظر اجمللس -28

 دورته يف إلحالته إىل مؤمتر املنظمة ،طاء املرفق يف كما لرد   اليوم العاملي للبقولبعنوان  على مشــــــــــــــروع القرار  وصــــــــــــــادق
 األربعني العتماده.

 
 زة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعةالجدول الزمنا الجتماعات األجه

 201817-2017فا الفترة  واالجتماعات الرئيسية األخرى
 
 2018-2017 للفرتة للمنظمة الرئاســــــــــــــية األجهزة الجتماعات الزمين اجلدول يف بالتعدلالت علًما اجمللس أخذ -29

 لاء. املرفق يفكما لرد 
 

 18ألغذية والزراعةالتا تهّم والية منظمة ا المنتدياتالتطورات فا 
 
 مة بشأن املواضيع التالية:للعروض املقدّ  تقدلرهاجمللس عن  أعرب -30
 

 ؛مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي )أ(
عن اللجنة اإلحصــــــــــــائية يف األمم املتحدة وفرلق اخلباء املشــــــــــــرتا بني  رًاالقرارات اليت صــــــــــــدرت مؤخو  )ب(

لتنمية املســــــــــتدامة يف ما لتعلق باإلطار اخلاص مبؤشــــــــــرات أهداف الوكاالت املعين مبؤشــــــــــرات أهداف ا
 .التنمية املستدامة؛

 جمموعة العشرون؛و  )ج(
 2030-2017منتـــــد  األمم املتحـــــدة املعين بـــــالغـــــابـــــات: اخلطـــــة االســــــــــــــرتاتيجيـــــة للغـــــابـــــات للفرتة و  )د(

 اتيجية؛لتنفيذ اخلطة االسرت  2020-2017وبرنامج العمل األول ألربع سنوات خالل الفرتة 
 السنة الدولية للبقول؛و  )ه(
 واملنتد  السياسي لبلدان أمرلكا الالتينية ومنطقة البحر الكارلي بشأن التنمية املستدامة. )و(
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 19تعيين نائب المدير العام )العمليات(
 

 .Laurent Thomasأبلغ املدلر العام اجمللس بأنه لعتزم تعيني نائب مدلر عام جدلد )العمليات( هو السيد  -31
 

 يف منصب نائب املدلر العام للمنظمة )العمليات(. Laurent Thomasاجمللس تعيني السيد  أّكدو  -32

 
 20آخر المعلومات عن اقتراح فنشاء جامعة عالمية لم ايد األسماك

 
د األمساا والتقّدم لباملعلومات اليت قّدمتها مجهورلة كورلا بشأن اقرتاح إنشاء جامعة عاملية ملصا أخذ اجمللس علًما -33

 احملري حىت اآلن. 

 
 21بيان ممثل هي تا تمثيل الموظفين فا منظمة األغذية والزراعة

 
، األمينة العامة بالنيابة الحتاد موظفي اخلدمات العامة، ببيان باســـم هيئيت متثيل Elena Rotondoأدلت الســـيدة  -34

  موظفي املنظمة.
 

 22ّل للمجلسفزاحة الستار عن رسم الرئيس المستق
 

 يف حفل أُقيم يف ،، الرئيس املســــتقل للمجلسWilfred Ngirwaشــــهد اجمللس إياحة الســــتار عن صــــورة الســــيد  -35
اللتزامه الدؤوب بتســهيل احلوار بني األعضــاء أعرب عن تقدلره و  Ngirwa. وأشــاد اجمللس بالســيد 7201أبرلل/نيســان  82

 ومع اإلدارة خالل الفرتة االنتقالية.
 

 الدائمة  ل بار المسؤولين فا الممثلياتفحاطة عن الزيارات الميدانية  جلسة
 201723فا عام  الموجودة فا روما
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 المرفق ألف
 جدول أعمال الدورة السادسة والخمسين بعد المائة

 
 فجراءات الدورة

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1
  انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها -2

 والميزانية والمسائل المالية واإلداريةالمسائل المتعلقة بالبرنامج 
 املراجع االسرتاتيجي اإلطار -3
 2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل وبرنامج 2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة اخلطة -4
 املائة بعد والستني ةالسادس والدورة البنامج للجنة املائة بعد والعشرلن الدورة احلادلة بني املشرتا االجتماع تقرلر -5

 (2017 آذار/مارس) املالية للجنة
 للمنظمة الفنية للقدرات املستقل التقييم 5-1 
 (2017 مارس/آذار 31-27) البنامج للجنة املائة بعد احلادلة والعشرلن الدورة تقرلر -6
  املائة بعد والستني السادسة والدورة( 2017 شبا /فبالر 8-7) املائة بعد والستني اخلامسة الدورة تقرلرا -7

  املالية للجنة( 2017 آذار/مارس 27-31)
 2019-2018 للفرتة االشرتاكات جدول 7-1 

 واملتأخرات  اجلارلة االشرتاكات حالة 7-2 

 المسائل الدستورية والقانونية
 (2017 مارس/آذار 15-13) والقانونية الدستورلة الشؤون للجنة املائة بعد الرابعة الدورة تقرلـر -8

 بالحوكمة المتعلقة المسائل
 (املؤقت الزمين اجلدول ذلك يف مبا) للمؤمتر األربعني بالدورة اخلاصة الرتتيبات -9
 2020-2017 للفرتة السنوات املتعدد اجمللس عمل برنامج -10
  للمجلس املائة بعد واخلمسني اخلامسة الدورة عن الصادرة القرارات تنفيذ حالة -11

 (2016 سمب/كانون األولدل 5-9)
 (2017 متوي/لوليو 10) للمجلس املائة بعد واخلمسني السابعة للدورة املؤقت األعمال جدول -12
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 األخرى المسائل

 السنوات الدولية واأللام العاملية: -13
 لإلبليات الدولية السنة 13-1 
 للبقول العاملي باليوم سنوي احتفال عن اإلعالن اقرتاح 13-2 
  األخر  الرئيسية واالجتماعات والزراعة األغذلة ملنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات الزمين اجلدول -14

 2018-2017 الفرتة يف
 والزراعة األغذلة منظمة واللة هتمّ  اليت املنتدلات يف التطورات -15
 أخر  مسائل ألة -16
 تعيني نائب املدلر العام )العمليات( 16-1 
 خر املعلومات عن اقرتاح إنشاء جامعة عاملية ملصالد األمسااآ 16-2 
 بيان ممثل هيئيت متثيل املوظفني يف منظمة األغذلة والزراعة 16-3 
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 المرفق باء
 قائمة بالوثائق

 
CL 156/1 جدول األعمال املؤقت 
CL 156/2 الشؤون الدستورلة والقانونية تقرلـر الدورة الرابعة بعد املائة للجنة 

 (2017 مارس/آذار 15- 13)
CL 156/3  تقرلر الدورة احلادلة والعشرلن بعد املائة للجنة البنامج 

 (2017مارس/آذار  31-27)روما 
CL 156/4 (2017مارس/آذار  31-27) للجنة املالية تقرلـر الدورة السادسة والستني بعد املائة 
CL 156/5 الدورة و  دلة والعشرلن بعد املائة للجنة البنامجتقرلر االجتماع املشرتا بني الدورة احلا

 (2017مارس/آذار  30و 27) السادسة والستني بعد املائة للجنة املالية
CL 156/6 (2017فبالر/شبا   8-7)روما،  تقرلر الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للجنة املالية 

CL 156/7 Rev.1 السنة الدولية لإلبليات 
CL 156/8 Rev.1 ( 2017لوليو/متّوي  8-3الرتتيبات اخلاصة بالّدورة األربعني للمؤمتر)  
 C 2017 سلسلة الوثائق

C 2017/3  2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة-
2019 

C 2017/3-WA11  2017-2014رتة مقارنة بني الف -إطار النتائج  على شبكة اإلنرتنت: 11امللحق 
 2021-2018والفرتة 

C 2017/3-WA12  الّدورات املقّررة على شبكة اإلنرتنت: 12امللحق 
C 2017/3 Info Note 1  األولولات وختصي  املوارد للقدرات الفنية، مبا يف ذلك  - 1مذكرة املعلومات رقم

 الفرص املتاحة لتقدمي مسامهات طوعية
C 2017/3 Info Note 2 جماالت إلغاء الرتكيز الباجمي - 2ملعلومات رقم مذكرة ا 
C 2017/3 Info Note 3  اخلدمات اللغولة يف املنظمة – 3مذكرة املعلومات رقم 

C 2017/7 اإلطار االسرتاتيجي املراجع 
C 2017/26 التقييم املستقل للقدرات الفنية ملنظمة األغذلة والزراعة 

C 2017/26 Sup.1  ّارةاإلد مالحظات -للقدرات الفنية ملنظمة األغذلة والزراعة  التقييم املستقل 
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 CL 156 INF سلسلة الوثائق

CL 156/INF/1 Rev.2 اجلدول الزمين املؤقت 
CL 156/INF/2  جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للمجلس )لوليو/متوي

2017) 
CL 156/INF/3 التصولت املقدم من االحتاد األورو  ودوله األعضاء بيان االختصاصات وحقوق 
CL 156/INF/4 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة 

CL 156/INF/5 Rev.1 عن أساليب عمل اجمللس مذكرة 
 CL 156 LIM سلسلة الوثائق

CL 156/LIM/1 Rev.2 ية ملنظمة األغذلة والزراعة واالجتماعات اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاس
 2018-2017الرئيسية األخر  يف الفرتة 

CL 156/LIM/2 Rev.1 2017 حالة االشرتاكات املقررة اجلارلة واملتأخرات حيت أبرلل/نيسان 
CL 156/LIM/3 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة 

 (2016دلسمب/كانون األّول  9 – 5)
CL 156/LIM/4 2020-2017  السنوات للفرتة برنامج عمل اجمللس املتعدد 
CL 156/LIM/5  )تعيني نائب املدلر العام )العمليات 
CL 156/LIM/6 )اقرتاح اإلعالن عن احتفال سنوي باليوم العاملي للبقول )مشروع قرار  

 الوثائق المتاحة على شب ة اإلنترنت
 قائمة باملندوبني واملراقبني 
 عرض ألساليب عمل جملس منظمة األغذلة والزراعة 
  

CL 156/Draft Report مشروع تقرلر اجللسة العامة 
  

  CL 156 PV سلسلة وثائق

 CL 156/PV/1 من

 CL156/PV/7 إىل

 احملاضر احلرفية للجلسة العامة

  

 CL 156 سلسلة وثائق

OD 

 

 CL 156/OD/1 من

 CL 156/OD/5 ىلإ

 مج عمل اليومابر 
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 المرفق جيم
 المؤتمر قبل من العتماده قرار مشروع

 2019- 2018لفترةا ميزانية اعتمادات
 
 المؤتمر، فن
  العام؛ املدلر من ماملقدّ  وامليزانية العمل برنامج يف نظر أن بعد
  الســــــــــــــنتني لفرتة أمرلكي دوالر 1 050 635 000 البــــالغــــة املقرتحــــة الصـــــــــــــــــافيــــة اإلمجــــاليــــة االعتمــــادات يف نظر أن وبعد
 بهامبوج تعادل أن لُفرتض واليت أمرلكًيا دوالرًا 22.1 = لورو 1 وقدره 7201-6201 الفرتة يف الصرف بسعر 9201-8201 املالية

 لورو؛ 637 423 000 واليورو أمرلكي دوالر 465 399 000 األمرلكي بالدوالر املصروفات
 نفســــه الصــــرف بســــعر أمرلكي دوالر 1 050 635 000 ملبلغ معادلة تبقى أعاله الواردة الصــــافية ماداتاالعت أن رأى أن وبعد

 باليورو؛ اخلاص اجلزء حتولل بعد 2019-2018 للفرتة حدد الذي أمرلكياً  دوالراً  1.22 = لورو 1 وقدره امليزانية يف املستخدم
 التايل: النحو على 2019-2018 للفرتة العام املدلر اقرتحه الذي العمل برنامج على يوافق -1

 التالية: لألغراض أمرلكًيا دوالرًا 1.22 = لورو 1 الصرف سعر أساس على االعتمادات على التصولت لتمّ  )أ(
 

 األمري ا بالدوالر  
 82,128,000 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذلة :1 الباب

 196,952,000 أكثر انتاجية واستدامةزراعة والغابات ومصالد األمساا ال جعل :2 الباب

 66,207,000 احلّد من الفقر يف الرلف :3 الباب

 105,399,000  وكفاءةظم يراعية وغذائية أكثر مشواًل متكني نُ  :4 الباب

 54,136,000 بل العيا على الصمود أمام التهدلدات واأليماتيلادة قدرة سُ  :5 الباب

جلنســــني )تغرّي املناخ واملســــاواة بني ا املشــــرتكةواإلحصــــاءات واملواضــــيع  الفنيةاجلودة  :6 لبابا
 واحلوكمة والتغذلة(

68,883,000 

 140,788,000 برنامج التعاون التقين :7 الباب

 78,754,000 اخلدمات اإلرشادلة :8 الباب

 36,244,000 تكنولوجيا املعلومات :9 الباب

 70,923,000 مة املنظمة واإلشراف والتوجيهحوك :10 الباب

 65,308,000 الكفؤة والفعالةاإلدارة  :11 الباب

 600,000 املصروفات الطارئة :12 الباب

 16,892,000 اإلنفاق الرأمسايل :13 الباب

 22,421,000 اإلنفاق األمين :14 الباب

 1,005,635,000 )ال افية( االعتمادات مجموع
 87,450,000 حولالت إىل صندوق التسولات الضرلبيةالت :15 الباب

  1,093,085,000 )ال لية( االعتمادات مجموع
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ا أعاله )أ( الفقرة يف عليهـــا التصــــــــــــــولـــت جر  اليت )الصــــــــــــــــافيـــة( االعتمـــادات متّول )ب(  اتاإللراد نـــاقصــــــــــــــــً
  األعضــــــــــــــــــاء لالـــــدو  على املقررة االشــــــــــــــرتاكـــــات من أمرلكي دوالر 5 000 000 مببلغ املقـــــدرة املتنوعـــــة
 مرلكياأل بالدوالر االشــــرتاكات هذه وحتدد العمل. برنامج لتنفيذ أمرلكي دوالر 1 000 356 000 والبالغة
 التقسيم االعتبار يف ذلك ولأخذ .لورو 637 423 000و أمرلكي دوالر 154 399 000 من وتتألف واليورو،
  100 وبنســــــبة )الصــــــافية( لالعتمادات باليورو املائة يف 46 وبنســــــبة األمرلكي بالدوالر املائة يف 54 بنســــــبة
 املتنوعة. لإللرادات املائة يف

 دوالر 541 399 000 املعتمد العمل برنامج لتنفيذ األعضاء الدول من املستحقة االشرتاكات جمموع لبلغ (ج)
 2018 عامي يف األعضـاء الدول على املسـتحقة االشـرتاكات هذه وتسـدد .لورو 376 423 000و أمرلكي
 .األربعني دورته يف املؤمتر لعتمده الذي االشرتاكات جلدول وفقا 2019و
 من إضــايف لغمب ســُيحســب األعضــاء، الدول من كلّ  لســددها اليت لالشــرتاكات الفعلية املبالغ حتدلد لد  (د)

 التعولضاتو  واملكاف ت املرتبات على ضرائب تفرض عضو دولة ألي الضرلبية التسولات صندوق خالل
  لقــــــّدر مبلغ حُلظ وقــــــد للموظفني. دفعهــــــا املنظمــــــة تعــــــاود واليت املنظمــــــة من املوظفون لتلقــــــاهــــــا اليت
 الغرض. هلذا أمرلكي دوالر 6 500 000 بنحو

 العمل برنامج نفيذتو  االسرتاتيجية األهداف حتقيق عملية لتيسري طوعية مسامهات تقدمي على األعضاء يشّجع -2
 النتائج. إطار ضمن املتكامل
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 مرفق دالال
 مشروع قرار المؤتمر

 2019-2018جدول االشتراكات للفترة 
 

 فن المؤتمر، 
 

 بالتوصيات الصادرة عن اجمللس يف دورته السادسة واخلمسني بعد املائة؛ ابعد أن أخذ علم  
 

بتعدلله مبا لتناسب  اة املقررة يف األمم املتحدة رهنً أنه لتعنّي على املنظمة، كما يف املاضي، اتباع جدول األنصب وفذ يؤكد
 وتشكيل العضولة يف املنظمة؛

 
مباشرة من جدول األنصبة املقررة يف األمم املتحدة  2019-2018ُلستمد جدول االشرتاكات يف املنظمة للفرتة يقرر أن 

 ؛2017املعمول به خالل عام 
 

 .هبذا التقرلرعلى النحو الوارد يف امللحق  2019و 2018اجلدول لغرض استخدامه يف عامي يعتمد 
 

 (ألغراض املقارنة 2017-2016لرد جدول الفرتة )

                                                      
 الصـــــــــــــــادر 70/245كما اعتمدته اجلمعية العامة مبوجب القرار   2018-2016اســـــــــــــــتمّد مباشـــــــــــــــرة من جدول األمم املتحدة لألنصـــــــــــــــبة املقررة للفرتة   1

 .2015دلسمب/كانون األول  23بتارلخ 
 الصـــــــــــــــادر 67/238اجلمعية العامة مبوجب القرار كما اعتمدته   2015-2013اســـــــــــــــتمّد مباشـــــــــــــــرة من جدول األمم املتحدة لألنصـــــــــــــــبة املقررة للفرتة   2

 .2012دلسمب/كانون األول  21بتارلخ 

 
  2اجلدول الفعلي 1 اجلدول املقرتح

 2017-2016 2019-2018 الدول األعضاء

 0.005 0.006 أفغانستان

 0.01 0.008 ألبانيا

 0.137 0.161 اجلزائر

 0.008 0.006 أندورا

 0.01 0.01 أنغوال

 0.002 0.002 أنتيغوا وباربودا

 0.432 0.892 األرجنتني

 0.007 0.006 أرمينيا

 2.074 2.337 أسرتاليا

 0.798 0.72 النمسا

 0.04 0.06 أذربيجان

 0.017 0.014 جزر البهاما

 0.039 0.044 البحرلن

 0.01 0.01 بنغالدلا
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 0.008 0.007 بربادوس

 0.056 0.056 بيالروس

 0.998 0.885 بلجيكا

 0.001 0.001 بليز

 0.003 0.003 بنن

 0.001 0.001 بوتان

 0.009 0.012 بوليفيا

 0.017 0.013 البوسنة واهلرسك

 0.017 0.014 بوتسوانا

 2.934 3.823 البايلل

 0.026 0.029 بروين دار السالم

 0.047 0.045 بلغارلا

 0.003 0.004 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.004 0.004 كمبودلا

 0.012 0.01 ونالكامري 

 2.985 2.921 كندا

 0.001 0.001 كابو فريدي

 0.001 0.001 مجهورلة أفرلقيا الوسطى

 0.002 0.005 تشاد

 0.334 0.399 شيلي

 5.149 7.922 الصني

 0.259 0.322 كولومبيا

 0.001 0.001 جزر القمر

 0.005 0.006 الكونغو

 0.001 0.001 جزر كوا

 0.038 0.047 كوستارلكا

 0.011 0.009 كوت دلفوار

 0.126 0.099 كرواتيا

 0.069 0.065 كوبا

 0.047 0.043 قبص

 0.386 0.344 اجلمهورلة التشيكية

 0.006 0.005 مجهورلة كورلا الشعبية الدميقراطية

 0.003 0.008 مجهورلة الكونغو الدميقراطية

 0.675 0.584 الدامنرا

 0.001 0.001 جيبويت

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.045 0.046 اجلمهورلة الدومينيكية

 0.044 0.067 إكوادور

 0.134 0.152 مجهورلة مصر العربية
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 0.016 0.014 السلفادور

 0.01 0.01 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 إرلرتلا

 0.04 0.038 إستونيا

 0.01 0.01 إثيوبيا

 0.003 0.003 فيجي

 0.519 0.456 فنلندا

 5.594 4.86 فرنسا

 0.02 0.017 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.007 0.008 جورجيا

 7.142 6.39 أملانيا

 0.014 0.016 غانا

 0.638 0.471 اليونان

 0.001 0.001 غرلنادا

 0.027 0.028 غواتيماال

 0.001 0.002 غينيا

 0.001 0.001 غينيا بيساو

 0.001 0.002 غيانا

 0.003 0.003 اليته

 0.008 0.008 هندوراس

 0.266 0.161 هنغارلا

 0.027 0.023 آلسلندا

 0.666 0.737 اهلند

 0.346 0.504 إندونيسيا

 0.356 0.471 مجهورلة إلران اإلسالمية

 0.068 0.129 العراق

 0.418 0.335 آلرلندا

 0.396 0.43 إسرائيل

 4.449 3.748 إلطاليا

 0.011 0.009 جامالكا

 10.834 9.681 اليابان

 0.022 0.02 األردن

 0.121 0.191 كاياخستان

 0.013 0.018 كينيا

 0.001 0.001 كريلباس

 0.273 0.285 الكولت

 0.002 0.002 قريغيزستان

 0.002 0.003 مجهورلة الو الدميقراطية الشعبية

 0.047 0.05 التفيا
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 0.042 0.046 لبنان

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.001 0.001 ليبريلا

 0.142 0.125 ليبيا

 0.073 0.072 ليتوانيا

 0.081 0.064 لكسمبغ

 0.003 0.003 مدغشقر

 0.002 0.002 مالوي

 0.281 0.322 ماليزلا

 0.001 0.002 ملدلف

 0.004 0.003 مايل

 0.016 0.016 مالطة

 0.001 0.001 جزر مارشال

 0.002 0.002 مورلتانيا

 0.013 0.012 مورلشيوس

 1.842 1.435 املكسيك

 0.001 0.001 واللات ميكرونيزلا املوحدة

 0.012 0.01 موناكو

 0.003 0.005 منغوليا

 0.005 0.004 اجلبل األسود

 0.062 0.054 املغرب

 0.003 0.004 مويامبيق

 0.01 0.01 ميامنار

 0.01 0.01 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.006 نيبال

 1.654 1.482 هولندا

 0.253 0.268 نيويللندا

 0.003 0.004 نيكاراغوا

 0.002 0.002 النيجر

 0.09 0.209 نيجريلا

 0.001 0.001 نيوي

 0.851 0.849 النرولج

 0.102 0.113 سلطنة عمان

 0.085 0.093 باكستان

 0.001 0.001 باالو

 0.026 0.034 بنما

 0.004 0.004 بابوا غينيا اجلدلدة

 0.01 0.014 باراغواي

 0.117 0.136 بريو
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 0.154 0.165 الفلبني

 0.921 0.841 بولندا

 0.474 0.392 البتغال

 0.209 0.269 قطر

 1.994 2.039 مجهورلة كورلا

 0.003 0.004 مجهورلة مولدوفا

 0.226 0.184 رومانيا

 2.438 3.088 االحتاد الروسي

 0.002 0.002 رواندا

 0.001 0.001 يتس ونيفيسسانت ك

 0.001 0.001 سانت لوسيا

 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرلنادلن

 0.001 0.001 ساموا

 0.003 0.003 سان مارلنو

 0.001 0.001 سان تومي وبرلنسيي

 0.864 1.146 اململكة العربية السعودلة

 0.006 0.005 السنغال

 0.04 0.032 صربيا

 0.001 0.001 سيشيل

 0.001 0.001 سرياليون

 0.384 0.447 سنغافورة

 0.171 0.16 سلوفاكيا

 0.1 0.084 سلوفينيا

 0.001 0.001 جزر سليمان

 0.001 0.001 الصومال

 0.372 0.364 جنوب أفرلقيا

 0.004 0.003 جنوب السودان

 2.973 2.443 إسبانيا

 0.025 0.031 سري النكا

 0.01 0.01 السودان

 0.004 0.006 سورلنام

 0.003 0.002 سوايللند

 0.96 0.956 السولد

 1.047 1.14 سولسرا

 0.036 0.024 اجلمهورلة العربية السورلة

 0.003 0.004 طاجيكستان

 0.239 0.291 تاللند

 0.008 0.007 مجهورلة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 0.002 0.003 تيمور ليشيت

 0.001 0.001 توغو
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0.0010.001تونغا

0.0340.044ترلنيداد وتوباغو

0.0280.036تونس

1.0181.328تركيا

0.0260.019تركمانستان

0.0010.001توفالو

0.0090.006أوغندا

0.1030.099أوكرانيا

0.6040.595اإلمارات العربية املتحدة

4.4645.18اململكة املتحدة

0.010.009مجهورلة تنزانيا املتحدة

2222الواللات املتحدة األمرلكية

0.0790.052أوروغواي

0.0230.015أويبكستان

0.0010.001فانواتو

0.5710.627مجهورلة فنزولال البوليفارلة

0.0580.042فييت نام

0.010.01اليمن

0.0070.006يامبيا

0.0040.002يمبابوي

100100
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 المرفق هاء
 1/156قرار المؤتمر رقم 

هي ة لم افحة الجراد ال حراو  فا المنطقة الوسطى التعدي ت فا اتفاقية فنشاء

فن المجلس

من  14املادة  موافقة اجمللس على اتفاق إنشــــــاء هيئة ملكافحة اجلراد الصــــــحراوي يف املنطقة الوســــــطى مبوجب فذ يسدددددتذكر
، والذي دخل حيز 1965لرابعة واألربعني اليت ُعقدت يف شـــــــــــهر لونيو/حزلران دســـــــــــتور منظمة األغذلة والزراعة يف دورته ا

 ؛1967فبالر/شبا   21التنفيذ يف 

أّن اهليئة كانت اقرتحت، يف دورهتا الثالثني اليت ُعقدت يف مســـــــــقط، ســـــــــلطنة ُعمان، خالل الفرتة  وفذ يسدددددددتذكر كذل 
 الت يف االتفاقية؛، إجراء تعدل2017فبالر/شبا   24إىل  20املمتدة من 

أن التعدلالت ستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة اجمللس؛ وفذ يعتبر

يف تقرلر الدورة الرابعة بعد املائة للجنة الشــــــــــــــؤون الدســــــــــــــتورلة والقانونية، وإذ لالحظ أن اللجنة قد وجدت أن  وقد نظر
 التعدلالت لن تنطوي على التزامات جدلدة بالنسبة إىل أعضاء اهليئة؛

من املادة الرابعة  3 للفقرة الصــــــــــحراوي يف املنطقة الوســــــــــطى، طبقً التعدلالت يف اتفاقية إنشــــــــــاء هيئة مكافحة اجلراد ا يقرّ 
 :عشرة، على النحو التايل

1اتفاقية فنشاء هي ة لم افحة الجراد ال حراو  فا المنطقة الوسطى

 الديباجة

اســـــــــة لتاليف اخلســـــــــائر اليت للحقها اجلراد الصـــــــــحراوي بالزراعة يف إن احلكومات املتعاقدة، وهي تدرا احلاجة امل
بلدان معينة يف الشــــرق األدن، تنشــــه مبقتضــــى هذه االتفاقية يف نطاق منظمة األغذلة والزراعة لألمم املتحدة )اليت لشــــار 

  تســــتهدف ة الوســــطىإليها يف ما للي باســــم  املنظمة (، هيئة تســــمى باســــم  هيئة مكافحة اجلراد الصــــحراوي يف املنطق
تشــــــــــجيع البحوث واألعمال القطرلة والدولية املتعلقة مبكافحة اجلراد الصــــــــــحراوي يف املنطقة الوســــــــــطى لنطاق انتشــــــــــاره. 
وألغراض هذه االتفاقية حتدد املنطقة الوســـطى )اليت لشـــار إليها يف هذه االتفاقية باســـم  املنطقة ( بأهنا املنطقة اليت تضـــم 

دن، إرلرتلا، اإلمارات العربية املتحدة، البحرلن، تركيا، اجلمهورلة العربية الســـــــــورلة، جنوب الســـــــــودان، أراضـــــــــي إثيوبيا، األر 
.جيبويت، سلطنة ُعمان، السودان، الصومال، العراق، قطر، الكولت، لبنان، مصر، اململكة العربية السعودلة واليمن

.باخلط املائل مع وضع خط حتتهوالن  املضاف  احملذوف خبطلشار إىل الن    1
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 المادة األولى
 العضوية

 
 ("اد الصــــحراوي يف املنطقة الوســــطى )اليت لشــــار إليها يف ما للي باســــم  اهليئةلتألف أعضــــاء هيئة مكافحة اجلر  -1

  طبًقاتفاقية باجة ممن تقبل هذه االمن الدول األعضـــــــــاء واألعضـــــــــاء املنتســـــــــبة يف املنظمة والواقعة يف اإلقليم احملدد يف الدل
 .ملا تقضي به أحكامها

 
عضــــــــــاء يف األمم تقع يف املنطقة وتكون أ يف عضــــــــــولتها دواًل  أن تقبل –ضــــــــــائها بأغلبية ثلثي أع –جيوي للهيئة  -2

  املتحدة، أو يف أي من وكاالهتا املتخصـــــصـــــة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرلة وتتقدم بطلب عضـــــولة وتعلن يف وثيقة رمسية
 .أهنا تقبل هذه االتفاقية بصيغتها السارلة وقت انضمامها

 
 المادة الثانية

 ما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولا لم افحة الجراد ال حراو التزامات األعضاء فا 
 
تتعهد الدول األعضــــــــــــــاء بتبادل املعلومات بانتظام عن طرلق أمني اهليئة عن احلالة الراهنة ومد  تقدم محالت  -1

 .روما ملنطقة يفاملكافحة يف بلداهنا، وبإبالغ هذه املعلومات بانتظام إىل  إدارة معلومات اجلراد الصحراوي  با
 
تتعهد الدول األعضــــــــاء بتنفيذ كل التدابري املمكنة ملكافحة وباء اجلراد الصــــــــحراوي يف بلداهنا، وتقليل خســــــــائر  -2

 :احملاصيل باختاذ اإلجراءات التالية
 

 ؛على أن تكون مستقلّة من الناحيتني اإلدارلة واملاليةإنشاء إدارة دائمة لإلبالغ عن اجلراد ومكافحته  أ()
 تقدمي الدعم للوحدات املعنية باجلراد الصحراوي من أجل تطبيق اسرتاتيجيات املكافحة الوقائية؛ ب()
اســــــتخدام مبيدات للفات ســــــليمة بيئياً ملكافحة اجلراد الصــــــحراوي من خالل تطبيق معالري الســــــالمة  ج()

 البيئية والصحية؛
 معدات استخدامها؛من املبيدات احلشرلة و  كافيةاالحتفاظ باحتياطات  (د ب)
تشجيع أعمال التدرلب واملسح والبحث وتدعيمها مبا لتفق مع موارد كل بلد وما تراه اهليئة مناسباً، مبا  (هـ ج)

 يف ذلك إقامة حمطات أحباث قطرلة لدراسة اجلراد الصحراوي كلما كان ذلك مالئماً؛
  كافحة اجلراد أو الوقالة منه؛االشرتاا يف تنفيذ أي سياسة مشرتكة قد تعتمدها اهليئة مل (و د)
تيســـــري ختزلن أي مواد من معدات ومبيدات مكافحة اجلراد مما قد حتتفظ به اهليئة، والســـــماح باســـــترياد  (يـ ه)

هذه الســــلع واملعدات وتصــــدلرها دون رســــوم مجركية ودون عقبات، وكذلك الســــماح حبرلة نقلها داخل 
 البلد؛
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 ية لتطبيقها يف حاالت تفشي اجلراد، وحتدلثها بانتظام؛إعداد خطة طوارئ وطنية دلناميك ح()
 .تزولد اهليئة بأي معلومات قد تطلبها للقيام مبهامها بطرلقة فعالة (  و)

 
  تتعهـــد الـــدول األعضــــــــــــــــاء بتقـــدمي تقـــارلر دورلـــة للهيئـــة عمـــا أختـــذ من إجراءات للوفـــاء بـــااللتزامـــات احملـــددة -3

 .أعاله 2و 1يف الفقرتني 
 

 الثةالمادة الث
 مقر الهي ة

 
 .حتدد اهليئة مقرها -1
 
تعقد دورات اهليئة عادة يف مقرها وجيوي عقد الدورات يف مكان آخر بالتشــــــــــــــاور مع املدلر العام للمنظمة، بناء  -2

 .على قرار تتخذه يف دورة سابقة، أو بناء على قرار تتخذه اللجنة التنفيذلة يف ظروف استثنائية
 

 المادة الرابعة
 هي ةمهام ال

 
 :تقوم اهليئة باملهام التالية 

 
 العمل المشترك والمساعدة -1
 

 :تتوىل اهليئة 
 

ختطيط العمل املشـــــــرتا وتشـــــــجيعه من أجل مســـــــح اجلراد ومكافحته يف املنطقة حيثما اقتضـــــــى األمر،  أ()
 واختاذ التدابري اليت تكفل توافر املوارد الكافية، حتقيقاً هلذه الغالة؛

تشــــجيع بأي طرلقة تراها مناســــبة على أي عمل قطري أو إقليمي أو دويل لتعلق مبكافحة املســــاعدة وال ب()
 اجلراد الصحراوي أو مسحه؛

حتــدلــد طبيعــة وحجم املســـــــــــــــاعــدة الاليمــة للــدول األعضـــــــــــــــاء يف تنفيــذ براجمهــا القطرلــة، ودعم البامج  ج()
 اإلقليمية، وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء املعنية؛

على اختاذ أي تدابري قد تكون ضـــرورلة ولتفق عليها بصـــورة مشـــرتكة، وذلك بناء على طلب  املســـاعدة د()
أي دولة عضــو قد تتعرض أراضــيها حلاالت إصــابة باجلراد تتجاوي طاقة إدارهتا القطرلة املعنية باملكافحة 

 أو املسح؛
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ات مكافحة ضــــــاء املعنية، مبعداالحتفاظ يف مواقع اســــــرتاتيجية، حتددها اهليئة بالتشــــــاور مع الدول األع ه()
اجلراد واملبيدات احلشــــــــرلة واإلمدادات األخر  الســــــــتخدامها يف حاالت الطوارئ طبقاً لقرارات اللجنة 

 .التنفيذلة مبا يف ذلك استكمال املوارد القطرلة ألي دولة عضو
 
 المعلومات والتنسيق -2
 

 :تقوم اهليئة مبا للي 
 

ء على املعلومات املتاحة عن اإلصــــــابة باجلراد، ومجع املعلومات ضــــــمان حصــــــول مجيع الدول األعضــــــا أ()
ونشــــــــــرها عن اخلبات املكتســــــــــبة والبحوث اليت أجرلت والبامج اليت نفذت على املســــــــــتولات القطرلة 

 واإلقليمية والدولية فيما لتعلق مبكافحة اجلرد الصحراوي؛
ق يق البحوث يف املنطقة، وذلك عن طرلمساعدة مؤسسات البحوث القطرلة يف الدول األعضاء، وتنس ب()

  .ترتيب يلارات لوحدات البحوث واملسح مبختلف الدول األعضاء وغري ذلك من الوسائل املناسبة
 
 التعاون -3
 

 :جيوي للهيئة 
 

أن تدخل من خالل املدلر العام للمنظمة، يف ترتيبات أو اتفاقيات مع دول املنطقة اليت ليست أعضاء  أ()
 للقيام بعمل مشرتا فيما لتعلق مبسح اجلراد ومكافحته يف املنطقة؛يف اهليئة، 

أن تدخل، من خالل املدلر العام للمنظمة، يف ترتيبات مع وكاالت األمم املتحدة املتخصــصــة األخر   ب()
أو املنظمات الدولية املعنية األخر  للقيام بعمل مشــــــــــــــرتا من أجل دراســــــــــــــة اجلراد ومكافحته وتبادل 

 .ن املشكالت اخلاصة به، أو أن تشجع مثل هذه الرتتيباتاملعلومات ع
 
 المسائل اإلدارية -4
 

 :تتوىل اهليئة
 

دراســــــــــــــة وإقرار تقرلر اللجنة التنفيذلة عن نشــــــــــــــا  اهليئة، وبرنامج اهليئة وميزانيتها للفرتة املالية التالية،  أ()
 وحسابات فرتة السنتني؛

 كامل بأنشــــــــــطتها، وموافاته بتقارلر وتوصــــــــــيات اهليئة وحبســــــــــاباهتاإبقاء املدلر العام للمنظمة على علم   ب()
 .وبرناجمها وميزانيتها الختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا من جانب جملس املنظمة أو مؤمترها
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 المادة الخامسة
 دورات الهي ة

 
وي أن لشـــــرتا وجيمتثل كل دولة عضـــــو يف اهليئة مبندوب، وجيوي أن لرافقه مندوب مناوب وخباء ومســـــتشـــــارون.  -1

 هؤالء املناوبون واخلباء واملســـــــــــتشـــــــــــارون يف مداوالت اهليئة، ولكن ال حيق هلم حق التصـــــــــــولت ما مل لفوضـــــــــــهم املندوب
 .يف التصولت نيابة عنه

 
لتألف النصــــــــاب القانوين من أغلبية أعضــــــــاء اهليئة. ولكل دولة عضــــــــو صــــــــوت واحد. وتتخذ القرارات بأغلبية  -2

 .مل لن  على غري ذلك يف هذه االتفاقية األصوات املعطاة ما
 
حترم من التصــولت كل دولة عضــو تتأخر يف ســداد اشــرتاكها املايل يف اهليئة إذا كانت املتأخرات املســتحقة عليها  -3

 .تعادل أو تتجاوي مبلغ االشرتاكات املستحقة عن السنتني املاليتني السابقتني
 
ىت بدالة ة، رئيســاً ونائباً للرئيس، من بني املندوبني، لظالن يف منصــبيهما حتنتخب اهليئة، يف بدالة كل دورة عادل -4

 .الدورة العادلة التالية، وجيوي إعادة انتخاهبما
 
 لــدعو املــدلر العــام للمنظمــة، بــالتشـــــــــــــــاور مع رئيس اهليئــة، إىل عقــد دورة عــادلــة للهيئــة مرة واحــدة على األقــل -5

 ،ةت خاصــــــــــــــة بالتشــــــــــــــاور مع رئيس اهليئة، إذا طلبت اهليئة ذلك يف دورهتا العادلّ كل عامني. وجيوي له الدعوة لعقد دورا
 .أو إذا طلب ذلك ثلث الدول األعضاء على األقل يف الفرتات الواقعة بني الدورات العادلة

 
 ةحيق للمدلر العام للمنظمة، أو للممثل الذي لعينه، أن لشــــــــــــــارا يف مجيع اجتماعات اهليئة واللجنة التنفيذل -6

 .دون أن لكون له حق التصولت
 

 المادة السادسة
 الطوارئ الخاصة

 
  )د( من املادة الرابعة اختاذ إجراءات عاجلة خالل الفرتة الواقعة1إذا اقتضـــــــــــت احلاالت املشـــــــــــار إليها يف الفقرة  

ـــة،    طرلق املكـــاتبـــات عنبني دورات بني دورات اهليئـــة، جيوي لرئيس اهليئـــة اقرتاح التـــدابري املطلوبـــة على أعضــــــــــــــــاء اهليئ
 .أو أي وسيلة اتصاالت سرلعة أخر ، للتصولت عليها باملراسلة
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 المادة السابعة
 المراقبون واالستشاريون

 
ختضـــع مشـــاركة املنظمات الدولية يف عمل اهليئة، وعالقة اهليئة هبذه املنظمات لألحكام ذات الصـــلة من دســـتور  -1

 .لقواعد اخلاصة بالعالقات مع املنظمات الدولية اليت أقرها مؤمتر املنظمة أو جملسهااملنظمة والئحتها العامة باإلضافة إىل ا
 
  ناء على طلبب –جيوي للدول األعضــــاء أو األعضــــاء املنتســــبة يف املنظمة ممن ليســــت أعضــــاء يف اهليئة أن متثل  -2

 .مبراقبني يف دورات اهليئة –منها 
 
ضـــاء يف اهليئة وليســـت أعضـــاء أو أعضـــاء منتســـبة يف املنظمة، ولكنها جيوي دعوة الدول األعضـــاء اليت ليســـت أع -3

أعضــــاء يف األمم املتحدة أو أي من وكاالهتا املتخصــــصــــة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرلة إىل حضــــور دورات اهليئة بصــــفة 
ر املنظمة بشأن اعتمدها مؤمتمراقب، وذلك بناء على طلب هذه الدول وبعد موافقة اللجنة التنفيذلة، ووفقاً لألحكام اليت 

 .منح صفة املراقب للدول
 
جيوي للهيئة أن تدعو استشارلني أو خباء إىل حضور اجتماعاهتا. كما جيوي للجنة التنفيذلة أن تدعو استشارلني  -4

 .إىل حضور اجتماعاهتا أو اجتماعات اهليئة
 

 المادة الثامنة
 األمانة

 
اهليئة وموظفيها الذلن لكونون مســــــــــــــؤولني أمامه إدارلاً، وتســــــــــــــري على تعيينهم لعني املدلر العام للمنظمة أمني  -1

 .القواعد والشرو  املطبقة يف تعيني موظفي املنظمة
 
 .لقوم أمني اهليئة واملوظفون اآلخرون فيها بتطبيق اسرتاتيجيات اهليئة والتوصيات الصادرة عن دورات اهليئة -2
 
 .ي األخر  اليت حددهتا املنظمة، لكون موظفو اهليئة مسؤولني أمام أمني اهليئةمع مراعاة خطو  التسلسل الرتات -3
 

 المادة التاسعة
 اللجنة التنفيذية

 
تشـكل جلنة تنفيذلة من سـبعة من الدول األعضـاء يف اهليئة تنتخبهم اهليئة يف كل دورة من دوراهتا العادلة. وجيوي  -1

يســاً كل دولة عضــو يف اللجنة التنفيذلة إحصــائيا يف اجلراد. وتنتخب اهليئة رئ  إعادة انتخاهبم. ومن األفضــل أن لكون ممثل
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للجنة التنفيذلة من بني ممثلي الدول األعضـــــــــاء يف اللجنة، ولظل الرئيس يف منصـــــــــبه إىل الدورة العادلة التالية للهيئة وجيوي 
 .إعادة انتخابه

 
ذا اقتضــــــــــــــت إدورتني عادلتني متتاليتني من دورات اهليئة،  جتتمع اللجنة التنفيذلة مرة واحدة على األقل بني كل -2

 .. ولدعو رئيس اللجنة التنفيذلة إىل عقد اجتماعاهتا بالتشاور مع رئيس اهليئة ومع املدلر العام للمنظمةاحلاجة
 
 .وأي جلان جصصة أخر لتوىل أمني اهليئة مهمة أمني اللجنة التنفيذلة  -3
 
كثر يه متأخرات لدفع اشرتاكاته املالية املستحقة للهيئة مبوجب املادة الثانية عشرة ألال حيّق ألي عضو ترتتب عل -4

 .من سنتني، أن لكون عضواً يف اللجنة التنفيذلة
 

 المادة العاشرة
 مهام اللجنة التنفيذية

 
 :تتوىل اللجنة التنفيذلة -1
 

 نامج األنشطة؛تقدمي املقرتحات إىل اهليئة فيما لتعلق مبسائل السياسات وبر  أ()
 ضمان تنفيذ السياسات والبامج اليت توافق عليها اهليئة؛ ب()
 تقدمي مشروع برنامج العمل وامليزانية واحلسابات السنولة إىل اهليئة؛ ج()
إعداد مشــــــــروع التقرلر الســــــــنوي عن نشــــــــا  اهليئة العتماده من جانب اهليئة   إحالته إىل املدلر العام  د()

 للمنظمة؛
 .ام باملهام األخر  اليت قد توكله اهليئة إليهاالقي ه()

 
 المادة الحادية عشرة
 ال ئحة الداخلية

 
جيوي للهيئة، بأغلبية ثلثي األعضــــــاء، إقرار الئحتها الداخلية وتعدللها، على أال تكون مناقضــــــة هلذه االتفاقية أو  

للمنظمة(  عليها )بناء على موافقة املدلر العام دســــــتور املنظمة. وتصــــــبح الالئحة الداخلية للهيئة وأي تعدلالت قد تدخل
 .سارلة املفعول من تارلخ إقرارها
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 المادة الثانية عشرة
 التمويل

 
تتعهد كل دولة عضــو يف اهليئة بأن لســاهم حبصــتها يف امليزانية طبقاً جلدول االشــرتاكات الذي تقره اهليئة بأغلبية  -1

ة ولتمّ اعتماد التعدلالت املدخلة على جدول االشرتاكات بأغلبينقداً.  ثلثي أعضائها. وتسدد الدول األعضاء حصصهم
 .ثلثي أعضاء اهليئة

 
 .جيوي للهيئة أن تقبل ألضاً مسامهات أو تبعات من مصادر أخر  -2
 
 .تسدد االشرتاكات بالعمالت اليت حتددها اهليئة بعد التشاور مع كل دولة عضو وموافقة املدلر العام للمنظمة -3
 
تودع مجيع االشرتاكات والتبعات وأشكال املساعدات األخر  الواردة يف حساب أمانة أو حساب خاص لدلره  -4

املدلر العام للمنظمة طبقاً لالئحة املالية للمنظمة. وتســـــــاعد املنظمة اهليئة يف اســـــــتخدام األموال أو التبعات اليت ال ميكن 
 .لهاإلداعها يف حساب األمانة أو احلساب اخلاص لد

 
 المادة الثالثة عشرة
 الم روفات

 
تسـدد اهليئة مصـروفاهتا من ميزانيتها، فيما عدا املصـروفات املتعلقة باملوظفني الذلن توفرهم املنظمة وبالتسـهيالت  -1

ظمة ناليت تقدمها. وحتدد وتدفع املصـــــــــــروفات اليت تتحملها املنظمة يف حدود امليزانية الســـــــــــنولة اليت لعدها املدلر العام للم
 .ولعتمدها مؤمتر املنظمة طبقاً لدستورها والئحتها العامة والئحتها املالية

 
تتحمل احلكومات أو املنظمات املعنية النفقات اليت لدفعها مندوبو أعضـــاء اهليئة ومناوبوهم واملســـتشـــارون لد   -2

  ل كل دولة عضـــــــــــوفقات اليت لدفعها ممثحضـــــــــــورهم دورات اهليئة، وكذا النفقات اليت لدفعها املراقبون. وتتحمل اهليئة الن
 .يف اللجنة التنفيذلة لد  حضوره دورات اللجنة التنفيذلة

 
 تتحمل اهليئة نفقات االســــــــــــــتشــــــــــــــارلني أو اخلباء املدعولن حلضــــــــــــــور الدورات أو لالشــــــــــــــرتاا يف أعمال اهليئة -3

 .أو اللجنة التنفيذلة
 
 .تتحمل املنظمة نفقات األمانة -4
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 عشرةالمادة الرابعة 
 التعدي ت

 
 .جيوي تعدلل هذه االتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة -1
 
  جيوي ألي دولة عضــــــو يف اهليئة وللمدلر العام اقرتاح تعدلل هذه االتفاقية، على أن ترســــــل مقرتحات األعضــــــاء -2

اهليئة اليت ســتناقا  يئة، قبل بدء دورةإىل رئيس اهليئة واملدلر العام للمنظمة، أما مقرتحات املدلر العام فرتســل إىل رئيس اهل
فيها املقرتحات مبائة وعشــــــــرلن لوماً على األقل. وعلى املدلر العام للمنظمة أن لبلغ مجيع أعضــــــــاء اهليئة على الفور جبميع 

 .التعدلالت املقرتحة
 
  حـالـة التعـدلـلإ لتعني احلصــــــــــــــول على موافقـة جملس املنظمـة على أي تعـدلـل هلـذه االتفـاقيـة، مـا مل لر  اجمللس -3

 .إىل مؤمتر املنظمة للموافقة عليه
 
تصـــبح التعدلالت اليت ال تتضـــمن التزامات جدلدة على األعضـــاء ســـارلة املفعول اعتباراً من تارلخ موافقة جملس  -4

 .املنظمة أو املؤمتر عليها، على النحو املالئم
 
ســــــارلة  عليه املؤمتر أو جملس املنظمة ال تصــــــبح التعدلالت اليت تتضــــــمن التزامات جدلدة على األعضــــــاء ولوافق -5

املفعول إياء كل عضــــــــــــو إال من تارلخ قبوله هلا. وتودع وثائق قبول التعدلالت اليت تتضــــــــــــمن التزامات جدلدة لد  املدلر 
ي عضـــو أالعام للمنظمة، الذي لبلغ مجيع أعضـــاء اهليئة واألمني العام لألمم املتحدة هبذا القبول. وتظل حقوق والتزامات 
  .يف اهليئة مل لقبل التعدلل الذي لتضمن التزامات جدلدة حمكومة بنصوص االتفاقية املعمول هبا قبل التعدلل

 
لبلغ املدلر العام للمنظمة مجيع أعضاء اهليئة، ومجيع األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة، واألمني العام لألمم  -6

 .املتحدة بسرلان مفعول كل تعدلل
 

 ادة الخامسة عشرةالم
 قبول االتفاقية

 
لتم قبول هذه االتفاقية من جانب أي عضــــو أو عضــــو منتســــب يف املنظمة بإلداع وثيقة قبوهلا لد  املدلر العام  -1

 .للمنظمة، ولكون هذا القبول نافذاً عند تلقى املدلر العام ملثل هذه الوثيقة
 
ولة ء يف املنظمة نافذاً من تارلخ موافقة اهليئة على طلب العضلكون قبول االتفاقية من جانب الدول غري األعضا -2

 .طبقاً لن  املادة األوىل من هذه االتفاقية
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لبلغ املدلر العام للمنظمة مجيع أعضاء اهليئة، ومجيع األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة واألمني العام لألمم   -3
 .ةاملتحدة جبميع حاالت القبول اليت أصبحت نافذ

 
جيوي قبول هذه االتفاقية مع إبداء حتفظات، على أال لؤخذ هبذه التحفظات إال مبوافقة أعضــــــــــــــاء اهليئة عليها  -4

باإلمجاع. وعلى املدلر العام للمنظمة إبالغ مجيع أعضــــــاء اهليئة على الفور بأي حتفظات. وكل عضــــــو ال لرد خالل ثالثة 
بح تحفظات. وإذا مل تقبل التحفظات اليت أبدهتا إحد  الدول فإهنا ال تصـــــــــأشـــــــــهر من تارلخ اإلبالغ لعتب قابالً هلذه ال

 .طرفاً يف هذه االتفاقية
 

 المادة السادسة عشرة
 التطبيق اإلقليما

 
على الدول األعضاء يف اهليئة أن تعلن بوضوح عند قبول هذه االتفاقية املناطق املشمولة باشرتاكها يف االتفاقية.  

ا اإلعالن لعتب االشـــــــرتاا شـــــــامالً لكامل املناطق اليت تكون الدولة العضـــــــو مســـــــؤولة عن عالقتها فإذا مل لصـــــــدر مثل هذ
 .( من املادة السابعة عشرة2الدولية. وجيوي تعدلل نطاق االنطباق اإلقليمي بإعالن الحق مع مراعاة أحكام الفقرة )

 
 المادة السابعة عشرة

 تفسير االتفاقية وتسوية المنازعات
 

ذر على اهليئة تسولة أي نزاع بشأن تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها، حيال النزاع إىل جلنة تتألف من عضو إذا تع 
لعينه كل طرف من أطراف النزاع، ومن رئيس مســـتقل رتاره أعضـــاء هذه اللجنة. وال تكون توصـــيات هذه اللجنة ملزمة، 

وضــــوع الذي أثار اخلالف. وإذا تعذر تســــولة النزاع هبذه الطرلقة، إال أهنا تكون أســــاســــاً إلعادة نظر األطراف املعنية يف امل
 .حيال إىل حمكمة العدل الدولية طبقاً للنظام األساسي هلذه احملكمة، ما مل تتفق أطراف النزاع على طرلقة أخر  لتسولته

 
 المادة الثامنة عشرة

 االنسحاب
 
فاذ ضاء سنة من تارلخ قبوله عضواً هبا أو من تارلخ نجيوي ألي عضو االنسحاب من اهليئة يف أي وقت بعد انق -1

االتفاقية ألهما أبعد. ولكون االنســـحاب بإخطار كتا  لرســـل إىل كل من رئيس اهليئة واملدلر العام للمنظمة. وعلى املدلر 
هبذا االنســحاب  ملتحدةالعام إعالم مجيع أعضــاء اهليئة ومجيع األعضــاء واألعضــاء املنتســبة يف املنظمة واألمني العام لألمم ا

فور تلقيه أي إخطار باالنسحاب. ولصبح االنسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تارلخ تلقى املدلر العام للمنظمة إخطار 
 .االنسحاب
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جيوي للعضــــــو أن لقدم إخطاراً عن انســــــحابه بالنســــــبة جلزء أو أكثر من املناطق اليت لكون مســــــؤوالً عن عالقتها  -2
  لعضــــــــو أن لوضــــــــح عند انســــــــحابه من اهليئة املنطقة أو املناطق املقصــــــــودة باالنســــــــحاب، و  حالة عدمالدولية. وعلى ا

  وجود مثل هذا التوضـــــــــــيح لعتب االنســـــــــــحاب شـــــــــــامالً مجيع املناطق اليت لكون العضـــــــــــو مســـــــــــؤوالً عن عالقاهتا الدولية
 .إال إذا رأ  أن هذا االنسحاب ال لعتب منطبقاً على عضو منتسب

 
عضــو يف اهليئة لقدم بالغاً بانســحابه من املنظمة لعتب منســحباً يف نفس الوقت من اهليئة، ولشــمل مثل هذا أي  -3

االنســحاب مجيع املناطق اليت لكون العضــو مســؤوالً عن عالقاهتا الدولية، إال إذا رأ  أن هذا االنســحاب ال لعتب منطبقاً 
 .على عضو منتسب

 
 المادة التاسعة عشرة

 تفاقيةانقضاء اال
 
موافقة  -تنقضــــــي هذه االتفاقية إذا ادفض عدد أعضــــــاء اهليئة إىل أقل من ثالثة، ما مل لقرر العضــــــوان الباقيان  -1

اإلبقاء على االتفاقية ســــــــــــــارلة املفعول. وعلى املدلر العام للمنظمة إبالغ مجيع أعضــــــــــــــاء اهليئة، ومجيع  –مؤمتر املنظمة 
 .ظمة واألمني العام لألمم املتحدة بانقضاء االتفاقيةاألعضاء واألعضاء املنتسبة يف املن

 
لقوم املدلر العام للمنظمة عند انقضــاء االتفاقية بتصــفية مجيع ممتلكات اهليئة، وبعد تســولة مجيع االلتزامات لويع  -2

ســـدلد ت الرصـــيد بني األعضـــاء بنســـب جدول االشـــرتاكات املعمول به يف ذلك الوقت. وال تســـتحق الدول اليت تأخرت يف
 .اشرتاكاهتا لسنتني متتاليتني أي نصيب يف ممتلكات اهليئة

 
 المادة العشرون
 سريان االتفاقية

 
لبدأ العمل هبذه االتفاقية مبجرد أن لنضـــــم إليها أعضـــــاء مؤهلني للعضـــــولة من بني أعضـــــاء املنظمة أو أعضـــــائها  -1

 .عشرة من هذه االتفاقيةاملنتسبة وذلك بإلداع وثائق القبول طبًقا لن  املادة اخلامسة 
 
 لقوم املدلر العام للمنظمة بإبالغ تارلخ ســــــــــــــرلان االتفاقية إىل مجيع الدول اليت أودعت وثائق قبوهلا لالتفاقية -2

 .وإىل مجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة وإىل األمني العام لألمم املتحدة
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 المادة الحادية والعشرون
 لغات االتفاقية

 
 .هلذه االتفاقية متساولة يف احلجية واإلسبانيةالفرنسية والنصوص العربية واإلنكليزلة  

 
 (2017أبرلل/نيسان  28اعُتمد يف )
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 المرفق واو
 مشروع قرار المؤتمر

 من ال ئحة العامة للمنظمة 25)أ( من المادة 6تعديل الفقرة 
 

 فّن المؤتمر
 

ة ي للتكنولوجيا احلدلثة وتكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلك عن طرلق تنفيذ املقارببأنه من شــــــــــأن االســــــــــتخدام املعز  فذ يقرّ 
املوفرة للورق، أن لدعم جهود األجهزة الرئاســـــــــية والدســـــــــتورلة وأجهزة املنظمة األخر  من أجل حتســـــــــني فعالية أســـــــــاليب 

 عملها؛
 

  نتاحملمي بكلمة مرور بواســــــــطة شــــــــبكة اإلنرت بأن البوابة اخلاصــــــــة بأعضــــــــاء املنظمة تتيح الوصــــــــول املأمون و  وفذ يعترف
 ( للمنظمة؛6إىل الوثائق والبيانات واملعلومات األخر  اخلاصة باالجتماعات جبميع اللغات الرمسية الست )

 
مارس/آذار  15-13ب راء جلنة الشــــــــؤون الدســــــــتورلة والقانونية )اللجنة(، يف دورهتا الرابعة بعد املائة )روما،  وفذ أخذ علما  

 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 25( بشأن اقرتاح تعدلل املادة 2017
 

 ( أقّر التعدلل املقرتح؛2017أبرلل/نيسان  28-24أن اجمللس، يف دورته السادسة واخلمسني بعد املائة )روما،  وفذ يعتبر
 
 :من الالئحة العامة للمنظمة 25)أ( من املادة 6اعتماد التعدلل التايل على الفقرة  يقرر -1
 
 25المادة "
 

 دورات المجلس
 
6- 
 
لعد املدلر العام، بالتشـــــاور مع رئيس اجمللس، ومع مراعاة املقرتحات اليت تقدمها الدول األعضـــــاء، أو األعضـــــاء  أ()

املنتســــبة كل يف حدود وضــــعها، جدول أعمال مؤقتا لبعث به إىل الدول األعضــــاء واألعضــــاء املنتســــبة بالبلد اجلوي قبل 
 ."رة بستني لوماً على األقل، وتويع الوثائق مع جدول األعمال املؤقت أو بأسرع ما ميكن بعد ذلكانعقاد الدو 

 
ا، -2   حيثما ترد يف الالئحة العامة للمنظمة أو اللوائح الداخلية لألجهزة الرئاســـــية أو الدســـــتورلة إشـــــارة ويقرر أيضدددد 

باالجتماعات، أو بأي خطوات إجرائية تنطوي على نقل إىل إرســــــــــــــال أو تعميم أو توجيه املراســــــــــــــالت والوثائق املتعلقة 
املنظمة للمعلومات، فإن تلك اإلشــــــــــارات تشــــــــــمل التويلع بالوســــــــــائل اإللكرتونية، مبا يف ذلك التحميل على املنصــــــــــات 

 املخصصة والوسائل احلدلثة األخر  املتاحة على نطاق واسع الستخدام تكنولوجيا املعلومات احلدلثة.
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 المرفق زا  
  برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات

 2020-2017نسخة منقحة تغطا الفترة 
 

 الهدف العام للمجلس -أّوال  
 
لعطي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناســــــــــــب إىل املؤمتر بشــــــــــــأن اســــــــــــرتاتيجيات املنظمة وأولولاهتا  -1

قرار املؤمتر يمية واإلدارلة واملالية. وعماًل بالنصــوص األســاســية وبوبراجمها وميزانيتها، وألضــاً بشــأن املســائل الدســتورلة والتنظ
، لقوم اجمللس ألضــا بدور نشــط إلعداد اإلطار االســرتاتيجي واخلطة املتوســطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية 8/2009رقم 

ة. ولضـــــطلع ســـــاســـــية للمنظمللمنظمة وميارس وظيفيت رصـــــد قرارات احلوكمة ومراقبة تنفيذها باالســـــتناد إىل النصـــــوص األ
اجمللس باألخّ  بدور رئيســــــي يف اختاذ القرارات وإســــــداء املشــــــورة بشــــــأن املســــــائل املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل وامليزانية. 
ولنتخب اجمللس ألضــــــا أعضــــــاء جلنة البنامج وجلنة املالية وجلنة الشــــــؤون الدســــــتورلة والقانونية كل ســــــنتني وســــــتة أعضــــــاء 

ي لبنامج األغذلة العاملي ســـــــنولا ولوفر تقييمات واضـــــــحة عن حالة األغذلة والزراعة يف العامل واملســـــــائل للمجلس التنفيذ
ذات الصـــــــلة اليت قد حيليها إليه اجمللس. وهو لعمل بفعالّية وكفاءة وباالســـــــتناد إىل النتائج، ولعقد دوراته مبا لتماشـــــــى مع 

 . واو  أدناه ومع املذكرة عن أساليب عمل اجمللس -خطة العمل املتجددة املبّينة يف القسم ثانياً 
 
( بشأن برنامج العمل 2015ولوجه االنتباه إىل التوصية اليت أقرها املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني )لونيو/حزلران  -2

 :املتعدد السنوات
 

جهزة الرئاســـــية عندما تنشـــــأ عن األ ميكن إضـــــافة قســـــم عن  املســـــائل املعلّقة واالســـــرتاتيجية اليت ســـــيتمّ تعقبها مع الوقت 
املعنية، إال أنه لنبغي حتســــــني نســــــق برنامج العمل املتعدد الســــــنوات للمجلس واللجان التابعة له من خالل جعل القســــــم 

  1.املتعلق بالنتائج أكثر تركيزا وحتدلدا
 
مج عمل اجمللس املتعدد وقد لرغب األعضــــــــاء يف مراعاة هذه التوصــــــــية عندما لقرتحون إجراء حتســــــــينات يف برنا -3

  .السنوات

                                                      
 C 2015/26 Rev.1الوثيقة   1

http://www.fao.org/3/a-mm732rev1a.pdf
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 النتائج -ثانيا  
 

 االستراتيجية وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية -ألف
 
ة : تتواءم القرارات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولولاهتا وبراجمها وميزانيتها، باإلضافالنتيجة -4

مع األهداف االســــــرتاتيجية للمنظمة وتتبع توجيهات اجمللس هبذا الصــــــدد كما ترد يف إىل حالة األغذلة والزراعة يف العامل، 
 .برنامج والعمل وامليزانية اخلاص هبا

 
 :املؤشرات والغالات -5
 

تبي يف تقرلر املؤمتر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل  أ()
 .يةوبرنامج العمل وامليزان

عند استعراض املؤمتر مليزانية املنظمة واملوافقة عليها، تكون لدله توصية صرحية من اجمللس تتعلق باملواءمة  ب()
  2.بني االسرتاتيجيات واألولولات وبرامج العمل مع امليزانية املقرتحة للمنظمة

ستدامة، على بأهداف التنمية امل حتظى توجيهات اجمللس حول مسائل األغذلة والزراعة يف العامل، وارتباطها ج()
 .موافقة املؤمتر

 .لوافق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت الذي أوصاه به اجمللس د()
 
إصــــدار قرارات واضــــحة ودقيقة ورفع توصــــيات إىل املؤمتر تعكس أولولات األعضــــاء ملعاجلة مســــائل  املخرجات: -6

تيجية للمنظمة كما ترد يف اخلطة املتوســــــــــــطة األجل وبرنامج العمل األمن الغذائي والزراعة يف ســــــــــــياق األهداف االســــــــــــرتا
 .وامليزانية ويف التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر

 
 :األنشطة -7
 

استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة ال سيما استعراض وتقييم التوصيات  أ()
طة جتماعاهتما املشرتكة بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسالصادرة عن جلنيت املالية والبنامج وعن ا

 .األجل وبرنامج العمل وامليزانية، ورفع توصيات واضحة عنها إىل املؤمتر
o التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولولات الفنية واملسائل وتقييم استعراض  

 .بامليزانيةاملتعلقة 
o  ل صيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولولات اإلقليمية واملسائاستعراض وتقييم التو

 .بامليزانية املتعلقة

                                                      
 ، تنفيذ خطة العمل الفورلة خبصوص جملس املنظمة.8/2009لثاين، القسم دال، القرار النصوص األساسية، اجلزء ا  2
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تقييم املسائل الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذلة والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك مواءمتها مع أهداف التنمية  ب()
 .املستدامة، حسب املقتضى

 .لالت يف برنامج العمل وامليزانيةالقرارات بشأن أّي تعد ج()
 .رفع توصيات إىل املؤمتر بشأن القرارات اخلاصة بالبنامج وامليزانية، مبا لشمل مضمون امليزانية ومستواها د()
 .رفع توصية بشأن املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر هـ()
 .ررفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمت و()
 .وضع سلسلة من أولولات األعضاء باعتبارها خطة عمل تنظيمية ي()

 
 :أساليب العمل -8
 

عقد اجتماعات تنســــــــــــيق غري رمسية لرؤســــــــــــاء وأمانات جلنيت البنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان  )أ(
 .الفنية، بإشراف الرئيس املستقّل للمجلس

ة لرؤســــاء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضــــاء األمانة، بإشــــراف الرئيس عقد اجتماعات تشــــاورلة غري رمسي )ب(
 .املستقّل للمجلس

 .إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذلة والزراعة )ج(
 

 رصد تنفيذ القرارات المت لة بالحوكمة -باء
 
ن احلوكمة تدعم بصــــــورة مباشــــــرة األهداف االســــــرتاتيجية : إســــــداء املشــــــورة للمؤمتر من خالل قرارات عالنتيجة -9

 .للمنظمة والعمل بانتظام على رصد تنفيذ تلك القرارات
 
 :املؤشرات والغالات -10
 

قيام اجمللس مبتابعة تنفيذ قرارات اجمللس واملؤمتر بشــــــأن احلوكمة يف املواعيد املقررة هلا، وإبراي ذلك يف تقرلر  )أ(
 .املؤمتر

التوصــــيات بشــــأن التدابري الرامية إىل يلادة كفاءة األجهزة الرئاســــية وتقييمها من جانب اجمللس  اســــتعراض )ب(
 .قبل إحالتها إىل املؤمتر

 
: إصـدار قرارات واضـحة ودقيقة ورفع توصـيات إىل املؤمتر تعكس تقييم اجمللس لتنفيذ القرارات املتعلقة املخرجات -11

 .باحلوكمة
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 :األنشطة -12
 

 .اض القرارات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمهااستعر  )أ(
 .استعراض برامج العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم التقارلر املرحلية هبذا الشأن )ب(
 .رفع توصيات واختاذ قرارات عن احلاجة إىل عقد اجتماعات ويارلة كلما دعت احلاجة )ج(
خلاصـــــة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضـــــمن نطاق اختصـــــاص اســـــتعراض وتقييم القضـــــالا ا )د(

 .منظمة األغذلة والزراعة
 .استعراض املستجدات يف منتدلات أخر  هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة )هـ(

 
 :أساليب العمل -13
 

 .تعلقة باحلوكمةطرلقة إرجاع املعلومات إىل املؤمتر من خالل تقارلر عن تنفيذ القرارات امل )أ(
عقد اجتماعات تنســـــــيق غري رمسية لرؤســـــــاء وأمانات جلنة الشـــــــؤون الدســـــــتورلة والقانونية وجلنيت البنامج  )ب(

 .واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، بإشراف الرئيس املستقّل للمجلس
س ر أعضــــاء األمانة، بإشــــراف الرئيعقد اجتماعات تشــــاورلة غري رمسية لرؤســــاء اجملموعات اإلقليمية وكبا )ج(

 .املستقّل للمجلس
 .إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذلة والزراعة )د(
 .تلقي مشورة األجهزة الدستورلة بواسطة اللجان الفنية )هـ(

 
 ممارسة وظائف اإلشراف -جيم

 
وأخالقية ومالية وإدارلة تعمل بشـــــكل ســـــليم وخضـــــوعها للرصـــــد  وجود أطر وســـــياســـــات ونظم قانونية النتيجة: -14

 .املنتظم من قبل اجمللس
 
 :املؤشرات والغالات -15
 

 .عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوين واملايل واإلداري )أ(
 .إجراء تقييم شفاف ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضاًل عن اإلشراف الرقا  واألخالقي )ب(
 .النتخابات املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلاإجراء ا )ج(
 .تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبقاً للقواعد واملعالري املعمول هبا حالياً  )د(
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تطابق اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذلة والزراعة واالجتماعات الرئيسية  )هـ(
مع اجلدول املقرر لالجتماعات، من أجل تطبيق نظام إعداد البامج وامليزانية والرصــد املســتند إىل األخر  
 .النتائج

 
إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر تكفل حسن سري األطر القانونية واألخالقية  املخرجات: -16

 .واملالية واإلدارلة للمنظمة
 
 :األنشطة -17
 

راض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأن أداء امليزانية والبنامج وعمليات النقل استع )أ(
 .بني أبواب امليزانية واألوضاع املالية للمنظمة، مبا يف ذلك تعبئة املوارد واملسامهات الطوعية

جية على حد راجعة الداخلية واخلار اســتعراض وتقييم توصــيات جلنة املالية خبصــوص املبادئ األخالقية، وامل )ب(
 .سواء

اســـتعراض وتقييم توصـــيات جلنة املالية بشـــأن الســـياســـات والنظم، يف املقر الرئيســـي ويف املكاتب امليدانية  )ج(
على حد ســواء، بشــأن املوارد البشــرلة والعمليات اإلدارلة واخلاصــة باألعمال والتعاقد والشــراء وتكنولوجيا 

 .تاملعلومات واالتصاال
 .جاستعراض وتقييم توصيات جلنيت البنامج واملالية بشأن عمليات التقييم االسرتاتيجي وتقرلر تنفيذ البام )د(
 .استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورلة والقانونية بشأن املسائل الدستورلة والقانونية )هـ(
تقرلر لإلدارة واجمللس  -( 2016األول يف عام  تقييم مستقّل لوظيفة التقييم كل ست سنوات )االستعراض )و(

 .مع توصيات جلنة البنامج
 
 :أساليب العمل -18
 

 .تلقي املشورة من جلنيت املالية والبنامج ومن اجتماعاهتما املشرتكة، ومن جلنة الشؤون الدستورلة والقانونية )أ(
جمللس ار االســرتاتيجي للمنظمة واليت رتارها اإجراء دراســة معّمقة إلحد  املســائل الرئيســية املتصــلة باإلط )ب(

 .مرة كل سنتني
  .إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذلة والزراعة )ج(

 
 رصد أداء اإلدارة وتقييمه -دال

 
 .جمللسخضوع الغالات احملددة ألداء اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل ا النتيجة: -19
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 :املؤشرات والغالات -20
 

 .متاشي أداء اإلدارة مع الغالات احملددة على مستو  األداء )أ(
 .إجراء التعدلالت الاليمة يف أهداف األداء )ب(

 
 .: اختاذ القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توصيات إىل املؤمتراملخرجات -21
 
 :األنشطة -22
 

ف األداء يف إطار نظام إعداد امليزانية واإلدارة باالســــــــــــــتناد إىل النتائج، رصــــــــــــــد أداء اإلدارة مقارنة بأهدا )أ(
وبالعودة إىل اخلطة املتوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارلر جلنيت املالية والبنامج واجتماعاهتما 

 .املشرتكة
 .تقرلر تنفيذ البامج )ب(
 .ة يف إطار النتائج التنظيميةاستعراض مسامهة املوارد من خارج امليزاني )ج(
العمل بصورة دورلة على إجراء تقييم شفاف ومهين ومستقّل ألداء املنظمة من حيث مسامهتها يف حتقيق  )د(

 .املخرجات والتأثريات املقررة بالفعل
 .دراسة توصيات جلنيت البنامج واملالية بالنسبة إىل تعدلل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانية )هـ(
 .توصيات جلنة البنامج حول عمليات التقييم االسرتاتيجية ومتابعتها الالحقة )و(
إجراء اســــتعراض وتقييم منتظمني التفاقات الشــــراكة اخلاصــــة باملنظمة، مبا يف ذلك آثارها املالية مع إلالء  )ي(

العمل  برنامجاهتمام خاص لتأثرياهتا على اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي للمنظمة وخطتها املتوســــــــــــــطة األجل و 
 .وامليزانية اخلاص هبا، ومسامهاهتا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة

 
 :أساليب العمل -23
 

 .إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة األغذلة والزراعة )أ(
 .عضاءعقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األ )ب(
 .تقدمي عروض تعدها األمانة إىل اجمللس عن اسرتاتيجيات وسياسات اإلدارة )ج(
 .إحاطة غري رمسية من قبل اجلهايلن اللذلن ميثالن موظفي املنظمة )د(

 
 تخطيط العمل وأساليب العمل -هاء

 
 العمل احملّسنة. وضوعة وأساليبلّتسم عمل اجمللس بالكفاءة واالستباق واملشاركة طبقاً خلطط العمل امل النتيجة: -24
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 املؤشرات والغالات: -25
 

 الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس. )أ(
إعداد تقارلر موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات، وتتاح لألعضاء  )ب(

 بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.
 س لرد فيها اإلجراء املقرتح اختاذه داخل إطار.إعداد صفحة غالف موّحدة لوثائق اجملل )ج(
 إتاحة وثائق اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة. )د(

 
 املخرجات: -26
 

 خطة عمل متعددة السنوات للمجلس. )أ(
 نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس. )ب(
 إحاطة سنولة ألعضاء اجمللس اجلدد. )ج(
 مة جمللس منظمة األغذلة والزراعة  كما هو مطلوب.حتدلث وثيقة  مقد )د(

 
 األنشطة: -27
 

 إعداد خطة عمل متعددة السنوات للمجلس تتضّمن مؤشرات لألداء. )أ(
 إعداد تقرلر مرحلي لُعرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس. )ب(
 مقاليس لألداء. إجراء استعراض منتظم ألساليب عمل اجمللس، مبا لشمل )ج(
 استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس. )د(
إجراء دراســــــــــــــة ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخر ، هبدف إدخال حتســــــــــــــينات ممكنة على  )هـ(

 إجراءات عمل اجمللس وتطبيق خطة عمله املتعددة السنوات.
 
 أساليب العمل: -28
 

 ورات اجمللس.إجراء مداوالت منّظمة ومرّكزة خالل د )أ(
قل اختاذ ترتيبات فّعالة لصــياغة تقارلر اجمللس اليت تســتند إىل االســتنتاجات اليت لتوصــل إليها الرئيس املســت )ب(

 للمجلس يف إغالق وتلخي  كل بند.
 إقامة أنشطة منتظمة يف ما بني الدورات، على أن لتم حتدلدها وفقاً ألولولتها وملد  أمهيتها. )ج(



CL 156/REP G8 

 

االقتضــــــــــاء، بتعزلز املوارد البشــــــــــرلة واملالية اليت حشــــــــــدهتا األمانة من أجل تنفيذ خطة العمل  القيام، عند )د(
 املتعددة السنوات ومتابعتها.

عقد اجتماعات غري رمسية لرؤســــاء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضــــاء األمانة، بإشــــراف الرئيس املســــتقّل  )هـ(
 للمجلس.

 املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذلة والزراعة. إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس )و(
 

 دورات المجلس وخطة عمله -واو
 
 :لعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة، وذلك على النحو التايل -29
 

 دورتان يف السنة األوىل من الفرتة املالية؛ )أ(
ات العادلة للمؤمتر اليت لقوم اجمللس خالهلا بشـــــــــكل خاص لوماً على األقل من الدور  60دورة واحدة قبل  )ب(

ســـــــنوات(، واخلطة املتوســـــــطة األجل،  4برفع توصـــــــيات إىل املؤمتر بشـــــــأن اإلطار االســـــــرتاتيجي )مرة كل 
 وبرنامج العمل وامليزانية؛

ؤســــــــــــاء ر  دورة واحدة فور انتهاء الدورة العادلة للمؤمتر اليت لقوم اجمللس خالهلا بشــــــــــــكل خاص بانتخاب )ج(
  وأعضاء جلنة البنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورلة والقانونية؛

 .ودورة يف هنالة السنة الثانية من الفرتة املالية )د(
 
لكون شــــــكل خطة العمل املتجددة اإلشــــــارلة للمجلس على النحو الوارد يف اجلداول أدناه، على أن لتم تعدلله   -30

ا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفع تقارلرها إليه، ومن هنا تضاف كّلما طلب اجمللس ذلك، مب
 .عبارة  حُيّدد الحًقا  )لقرر فيما بعد( إىل بعض البنود

 
 .لقوم اجمللس يف الدورات اليت لعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف دورته السابقة -31
 
 .الة كل دورة من الدورات، لستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التاليةيف هن -32
 
 :لتناول اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته، مبا فيها البنود التالية -33
 

 املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشراف األخر ؛ )أ(
 املوارد البشرلة؛ )ب(
 ا يف ذلك املسامهات الطوعية؛تعبئة املوارد، مب )ج(
 مسائل الالمركزلة؛ )د(
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 مسائل التعاقد والشراء؛ )هـ(
 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )و(
 عمليات التقييم االسرتاتيجي، وردود اإلدارة؛ )ي(
 ملنظمة.املستجدات يف منظومة األمم املتحدة ككّل بشأن مسائل اإلشراف اليت تؤثر على ا )ح(
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 2017الدورة السابعة والخمسون بعد المائة للمجلس، يوليو/ تموز 
 انتخاب اللجان

 الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة البنامج انتخاب (1)
 انتخاب الرئيس واألعضاء االثين عشر للجنة املالية (2)
 ةانتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورلة والقانوني (3)

 مسائل أخرى
 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)
 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة (5)
  2018-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرتة  (6)
 للمجلسجدول األعمال املؤقت للدورة التالية  (7)

 

 2017ديسمبر/ كانون األول  -الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/ تشرين الثانا 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2019-2018املوافقة على التعدلالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)
 )حُيّدد الحًقا(( 2017املشرتا بني جلنيت البنامج واملالية )... تقرلر االجتماع  (2)
 )حُيّدد الحًقا(( 2017تقرلر جلنة البنامج )...  (3)
 )حُيّدد الحًقا(( 2017تقرلر جلنة املالية )...  (4)

 2016املراجعة لعام  احلسابات (1)

 لجنة األمن الغذائا العالما
 )حُيّدد الحًقا(( 2017املي )أكتوبر/ تشرلن األول تقرلر جلنة األمن الغذائي الع (5)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 )حُيّدد الحًقا(( 2017تقرلر جلنة الشؤون الدستورلة والقانونية )...  (6)

 مسائل الحوكمة
  :برامج العمل املتعددة السنوات لكل من (7)

 جلنة املالية 
 جلنة البنامج 
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 ة والقانونيةجلنة الشؤون الدستورل 
 املؤمترات اإلقليمية 
 اللجان الفنية 
 اجمللس 

 2021-2018برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

 مسائل أخرى
 :برنامج األغذلة العاملي (10)
 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لبنامج األغذلة العاملي (1)
 2016لسنوي للمجلس التنفيذي لبنامج األغذلة القرارات العاملي عن أنشطته يف عام التقرلر ا (2)

 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة (11)
 2019-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرتة  (12)
  ألعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول ا (13)
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 2018يوليو/ تموز  -الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة للمجلس، يونيو/ حزيران 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2017-2016تقرلر تنفيذ البامج للفرتة  (1)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018نيت البنامج واملالية )... تقرلر االجتماع املشرتا بني جل (2)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة البنامج )...  (3)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة املالية )...  (4)

  المؤتمرات اإلقليمية
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر املؤمتر اإلقليمي ألفرلقيا )... (5)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018قليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )...تقرلر املؤمتر اإل (6)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018اإلقليمي ألوروبا )... املؤمترتقرلر  (7)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر املؤمتر اإلقليمي ألمرلكا الالتينية والبحر الكارلي )... (8)
 د الحًقا()حُيدّ ( 2018تقرلر املؤمتر اإلقليمي للشرق األدن )... (9)

 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمرلكا الشمالية )... (10)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة الشؤون الدستورلة والقانونية )...  (11)

 مسائل الحوكمة
 2021-2018ة برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرت  (12)
 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى
 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة (14)
 2019-2018اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرتة  (15)
 ؤقت للدورة التالية للمجلسجدول األعمال امل (16)
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 2018ديسمبر/ كانون األول  -الدورة الستون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/ تشرين الثانا 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 ا()حُيّدد الحقً ( 2018تقرلر االجتماع املشرتا بني جلنيت البنامج واملالية )...  (1)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة البنامج )...  (2)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة املالية )...  (3)

 2017احلسابات املراجعة لعام  (1)

 اللجان الفنية ولجنة األمن الغذائا العالما
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة الزراعة )... (4)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018)... تقرلر جلنة مشكالت السلع (5)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة مصالد األمساا )... (6)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة الغابات )... (7)
 )حُيّدد الحًقا(( 2018تقرلر جلنة األمن الغذائي العاملي )... (8)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 )حُيّدد الحًقا(( 2018رلة والقانونية )... تقرلر جلنة الشؤون الدستو  (9)

 مسائل الحوكمة
الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادلة واألربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن  (10)

 (موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر
 2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (11)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (12)

 مسائل أخرى
 :برنامج األغذلة العاملي (13)

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لبنامج األغذلة العاملي؛ (1)
 2017التقرلر السنوي للمجلس التنفيذي لبنامج األغذلة القرارات العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعةالتطورات يف املنتدلات  (14)
 ميدالية مارغرلتا ليزاراغا (15)
 2020-2018اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرتة  (16)
  جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (17)
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 2019أبريل/نيسان  –ة للمجلس، مارس/آذار الدورة الحادية والستون بعد المائ
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

  2021-2020)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (1)
 )حُيّدد الحًقا(( 2019)... تقرلر االجتماع املشرتا بني جلنيت البنامج واملالية  (2)
 )حُيّدد الحًقا(( 2019تقرلر جلنة البنامج )...  (3)
 )حُيّدد الحًقا(( 2019تقرلر جلنة املالية )...  (4)

  حالة االشرتاكات واملتأخرات (1)
 2019-2018جدول االشرتاكات للفرتة  (2)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 )حُيّدد الحًقا(( 2019ستورلة والقانونية )... تقرلر جلنة الشؤون الد (5)

 مسائل الحوكمة
 كلمات املرشحني ملنصب املدلر العام (6)
لتوصيات املرفوعة إىل ا –الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادلة واألربعني للمؤمتر )مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت(  (7)

 املؤمتر
  2022-2019للفرتة  برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات (8)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

 مسائل أخرى
 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة (10)
 2020-2019اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرتة  (11)
 ورة التالية للمجلسجدول األعمال املؤقت للد (12)
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 2019يوليو/تموز  –الدورة الثانية والستون بعد المائة للمجلس، يونيو/حزيران 
 انتخاب اللجان

  انتخاب رئيس جلنة البنامج واألعضاء االثين عشر فيها (1)
  انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء االثين عشر فيها (2)
 رلة والقانونية واألعضاء السبعة فيهاانتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستو  (3)

 مسائل أخرى
  املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)
 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة (5)
 2020-2019اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرتة  (6)
 دول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسج (7)
 



CL 156/REP G16 

 

 2019ديسمبر/كانون األول  –الدورة الثالثة والستون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثانا 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2021-2020ة املوافقة على التعدلالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرت  (1)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرلر االجتماع املشرتا بني جلنيت البنامج واملالية )...  (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرلر جلنة البنامج )...  (3)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرلر جلنة املالية )...  (4)

 2018احلسابات املراجعة للفرتة  (1)

 لجنة األمن الغذائا العالما
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرلر جلنة األمن الغذائي العاملي )...  (5)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرلر جلنة الشؤون الدستورلة والقانونية )...  (6)

 مسائل الحوكمة
 :برنامج العمل املتعدد السنوات لكل من (7)

 جلنة املالية 
 جلنة البنامج 
 الشؤون الدستورلة والقانونية جلنة 
 املؤمترات اإلقليمية 
 اللجان الفنية 
 اجمللس 

  2023-2020برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

 مسائل أخرى
 :برنامج األغذلة العاملي (10)

 ملي؛انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لبنامج األغذلة العا (1)
 .2018والتقرلر السنوي للمجلس التنفيذي لبنامج األغذلة العاملي عن أنشطته يف سنة  (2)

 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة (11)
 2021-2019اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرتة  (12)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)
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 2020يوليو/تموز  –الدورة الرابعة والستون بعد المائة للمجلس، يونيو/حزيران 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2019-2018تقرلر تنفيذ البامج للفرتة  (1)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020بني جلنيت البنامج واملالية )...  تقرلر االجتماع املشرتا (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة البنامج )...  (3)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة املالية )...  (4)

  المؤتمرات اإلقليمية
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر املؤمتر اإلقليمي ألفرلقيا )... (5)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020ر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )...تقرلر املؤمت (6)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )... (7)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر املؤمتر اإلقليمي ألمرلكا الالتينية والبحر الكارلي )... (8)
 )حُيّدد الحًقا( (2020تقرلر املؤمتر اإلقليمي للشرق األدن )... (9)

 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمرلكا الشمالية )... (10)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة الشؤون الدستورلة والقانونية )...  (11)

 مسائل الحوكمة
 2023-2020ت للفرتة برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوا (12)
 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى
 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة (14)
 2021-2020اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرتة  (15)
 مال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول األع (16)
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 2020ديسمبر/ كانون األول  -الدورة الخامسة والستون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/ تشرين الثانا 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2026-2022ألجل للفرتة اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطو  العرلضة للخطة املتوسطة ا (1)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر االجتماع املشرتا بني جلنيت البنامج واملالية )...  (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة البنامج )...  (3)
  ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة املالية )...  (4)

 2019احلسابات املراجعة لعام  (1)

 نة األمن الغذائا العالمااللجان الفنية ولج
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة الزراعة )... (5)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة مشكالت السلع )... (6)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة مصالد األمساا )... (7)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة الغابات )... (8)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020ذائي العاملي )...تقرلر جلنة األمن الغ (9)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرلر جلنة الشؤون الدستورلة والقانونية )...  (10)

 مسائل الحوكمة
صية اجمللس و الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة )مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت وت (11)

 (بشأن موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر
 2024-2021برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (13)

 مسائل أخرى
 :برنامج األغذلة العاملي (14)

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لبنامج األغذلة العاملي؛ (1)
 2019السنوي للمجلس التنفيذي لبنامج األغذلة العاملي عن أنشطته يف عام والتقرلر  (2)

 التطورات يف املنتدلات اليت هتّم واللة منظمة األغذلة والزراعة (15)
 ميدالية مارغرلتا ليزاراغا (16)
 2022-2020ة اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر  يف الفرت  (17)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (18)
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 المرفق حاء
 مشروع قرار المؤتمر 
 السنة الدولية لإلبليات

 
 فن المؤتمر،

 
إىل أّن اإلبليات تشّكل مصدر الريق الرئيسي ملاللني األسر الفقرية اليت تعيا يف أشّد البيئات صعوبة على وجه  فذ يشير

 1من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة( ويف احلد من الفقر املدقع )اهلدف  2يف مكافحة اجلوع )اهلدف األرض وتســــــــــــــاهم 
من أهداف التنمية املســــتدامة( ويف االســــتخدام املســــتدام للنظم  5من أهداف التنمية املســــتدامة( ويف متكني املرأة )اهلدف 

 من أهداف التنمية املستدامة(؛ 15اإللكولوجية البلّة )اهلدف 
 

بأّن اإلبليات تشكل مصدراً رئيسًيا للبوتينات واأللياف للكساء وأمسدة لإلنتاج الزراعي لد  جمتمعات السكان  وفذ يقرّ 
ا يف القســــــــم األكب من الصــــــــحاري  األصــــــــليني على امتداد مرتفعات جبال األندلز الفســــــــيحة يف أمرلكا اجلنوبية، وألضــــــــً

 يف أفرلقيا وآسيا؛
 

ات تعّد أنواًعا فرلدة من الثدليات األصـــــلية يف بلدان أمرلكا اجلنوبية وترمز إىل عنصـــــر هام من عناصـــــر بأّن اإلبلي وفذ يقرّ 
 اهلولة الثقافية جملتمعات السكان األصليني الرعولني املتوارثة؛

 
لة وشـــــبه حعلى قدرة اإلبليات يف تأدلة دور أســـــاســـــي يف مواجهة تأثريات تغرّي املناخ، خاصـــــة يف األراضـــــي القا وفذ يؤّكد

القاحلة وعلى أّن اإلقرار مبا توفّره من منتجات وخدمات والدعوة بشــــــــــأهنا ودعم الرتولج هلا تعّد عناصــــــــــر غالة يف األمهية 
 بالنسبة إىل سبل عيا اجملتمعات احمللية اليت تعتمد عليها؛

 
لكولوجي من الغذائي ووظائف النظام اإلباحلاجة املاســــــــــة إىل توعية الرأي العام بأمهية اإلبليات بالنســــــــــبة إىل األ وفذ يذّكر

وإىل الرتولج لإلجراءات الرامية إىل حتســـــــــني إدارة اإلبليات للمســـــــــامهة يف حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املســـــــــتدامة 
  املتفق عليها؛

 
لرتولج ل ثقته يف أن هذا النوع من االحتفال من شـــــــأنه أن لشـــــــكل منتد  وأن لشـــــــجع اختاذ وتنفيذ إجراءات وفذ يضددددددع

لألنشــطة الداعمة لصــون املوارد الوراثية لإلبليات واســتخدامها املســتدام وتنميتها، وأن لرفع كذلك مســتو  الوعي بأمهيتها 
  يف معاجلة القضالا ذات االهتمام العاملي، مبا يف ذلك اجلوع والفقر والتهدلدات احملدقة بالبيئة؛

 
الل ة الناشئة عن االحتفال بالسنة الدولية لإلبليات سيتم الوفاء هبا من خعلى أن التكاليف اإلضافية لألنشط وفذ يشّدد

  املسامهات الطوعية، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛
 

إىل املــدلر العــام إحــالــة هــذا القرار إىل األمني العــام لألمم املتحــدة لكي تنظر فيــه اجلمعيــة العــامــة لألمم  يطلب
 السنة الدولية لإلبليات. 2024نة يف دورهتا املقبلة وتعلن س املتحدة
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 طاء المرفق
 المؤتمر على معروض قرار مشروع

 للبقول العالما باليوم سنو  احتفال عن اإلع ن اقتراح
 
 المؤتمر، فن
 
 النباتية ناتللبوتي هاًما مصدرًا تشكل واحلم  ءوالبايال والفاصوليا العدس غرار على البقول حماصيل أنّ  إىل أشار فذ

 للحيوانات؛ النباتية للبوتينات مصدرًا كوهنا  عن فضاًل  أمجعني، العامل لسكان املعدنية اضواألمح
 
 سلة من أساسًيا ًءاجز  باعتبارها البقول تستخدم األخر  الغذائية املعونة ومبادرات العاملي األغذلة برنامج بأنّ  يذّكر وفذ

 العامة؛ األغذلة
 
 والتغذلة؛ لغذائيا األمن حتقيق سبيل يف لألغذلة املستدام اإلنتاج يف لبقولا دور على االهتمام تركيز يف يرغب وفذ
 
 إجيابًا ولؤثّر الرتبة خصوبة لادةي  يف لساهم مما النيرتوجني تثبيت على بقدرهتا تتسم بقولية نباتات هي البقول بأنّ  يقرّ  وفذ
 البيئة؛ على
 
 للتصدي الصحي الغذائي النظام إطار يف البقول بتناول توصي العامل ءأحنا جتلف يف بالصحة املعنية املنظمات بأنّ  يقرّ  وفذ

 قلبال شرالني وأمراض السكر داء غرار على معها، والتعامل املزمنة األمراض من الوقالة عن فضالً  السمنة، ملشكلة
 والسرطان؛

 
 خاصة وجدواها 2030 لعام ملستدامةا التنمية خطة إلجناي الدفع من مزلد إعطاء على للبقول الكامنة بالقدرة يقرّ  وفذ

 ؛15و 13و 12و 8و 5و 3و 2و 1 األهداف إىل بالنسبة
 
 للبقول العاملي نتاجاإل ويلادة البقول جمال يف البحوث لتشجيع سنولة فرصة سيشكل العاملي اليوم هذا إحياء أنّ  يعتبر وفذ

 البقول؛ جتارة تحدلاتل والتصدي أفضل، حنو على الزراعية الدورات واستخدام املصدر، البقولية للبوتينات املفيد واالستهالا
 
 ملستدامة؛ا للزراعة الدفع من مزلد إعطاء وإىل للبقول الغذائية الفوائد على العام الرأي توعية إىل احلاجة يؤكد وفذ
 

  املتحدة ألممل امةالع اجلمعية فيه تنظر لكي املتحدة األمم عام أمني إىل القرار هذا إحالة العام املدلر إىل يطلب
  .للبقول العاملي اليوم شبا /فبالر 10 لوم وتعلن املقبلة دورهتا يف
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 ياءالمرفق 
 الجدول الزمنا المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة

 2018-2017الفترة  وال ندوق الدولا للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالما فا
 
 2017 2018 

هي ة الموارد الوراثية لألغذية  16 يناير/كانون الثانا
 والزراعة

30/1-3/2   

)برنامج األغذية  لجنة المالية 165 فبراير/شباط
 العالما(

جملس حمافظي الصندوق الدويل 
 للتنمية الزراعية

 برنامج األغذلة العاملي

7-8 
13-17 
20-24 

 تنميةلل الدويل صندوقال حمافظي جملس
 الزراعية

 ألفريقيا اإلقليما المؤتمر 30
 العاملي األغذلة برنامج

12-16 
19-23 
26/2-2/3 

لجنة الشؤون الدستورية  104 مارس/آذار
 والقانونية

 لجنة المالية 166
 لجنة البرنامج 121

13-15 
27-31 
27-31 

 ألمري ا االقليما المؤتمر 35
 106ال اريبا البحر ومنطقة ال تينية
 ةوالقانوني الدستورية الشؤون لجنة

5-9 
12-14 
 

اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل  أبريل/نيسان
 للتنمية الزراعية

 المجلس 156

10-14 
24-28 
 

 الدويل للصندوق التنفيذي اجمللس
 الزراعية للتنمية
املؤمتر اإلقليميغري الرمسي ألمرلكا  5

 الشمالية
 ىاألدن شرقلل اإلقليما المؤتمر 34

16-20 
 
16-20 
23-27 

لجنة المالية )برنامج األغذية  167 مايو/أيار
 العالما(*

 

 آلسيا اإلقليما المؤتمر 34 29-31
 الهادئ والمحيط

 *المالية لجنة 169
 البرنامج لجنة 123
 المؤتمر اإلقليما ألوروبا 31

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

 لؤكد الحقا

 المجلس 159 16-12 ة العامليبرنامج األغذل يونيو/حزيران
 العاملي األغذلة برنامج

4-8 
18-22 

 المؤتمر 40 يوليو/تموز
 المجلس 157
 الغذائي الدستور 40

3-8 
10 
 (جنيف) 17-22

 الغذائي الدستور 41
 األسماك م ايد لجنة 33
 الغابات لجنة 24

 (روما) 2-6
9-13 
16-20 

     أغسطس/آب
 دويلال للصندوق التنفيذي اجمللس سبتمبر/أيلول

 الزراعية للتنمية
 الدويل للصندوق التنفيذي اجمللس 11-15

 الزراعية للتنمية
 السلع مش  ت لجنة 72

10-14 
 

26-28 
 العالما الغذائا األمن لجنة 44 أكتوبر/تشرين األول

 العالما األغذية يوم
 الدستورية الشؤون لجنة 105

 والقانونية

9-13 
 )اإلثنين( 16
23-25 
 

 الزراعة جنةل 26
 العالما األغذية يوم
 العالما الغذائا األمن لجنة 45
 الدستورية الشؤون لجنة 107

 والقانونية

1-5 
 )الث ثاء( 16
15-20 
22-24 

 *المالية لجنة 168 نوفمبر/تشرين الثانا
 البرنامج لجنة 122
 العاملي األغذلة برنامج

6-10 
6-10 
13-17 

 *المالية لجنة 170
 نامجالبر  لجنة 124
 العاملي األغذلة برنامج

12-16 
12-16 
19-23 

 المجلس 158 ديسمبر/كانون األول
 دويلال للصندوق التنفيذي اجمللس
 الزراعية للتنمية

4-8 
11-15 

 المجلس 160
اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل 

 للتنمية الزراعية

3-7 
10-14 

 
 2018 نيسان/أبرلل 1 عيد الفصح حسب التقومي الغر : 2017 نيسان/أبرلل 16 عيد الفصح حسب التقومي الغر :
 2018 نيسان/أبرلل 8 عيد الفصح حسب التقومي الشرقي: 2017 نيسان/أبرلل 16 عيد الفصح حسب التقومي الشرقي:

 2018 حزلران/لونيو 14 – ألار/مالو 16 شهر رمضان: 2017 حزلران/لونيو 24 – ألار/مالو 27 شهر رمضان:
 2018 حزلران/لونيو 15 عيد الفطر: 2017 حزلران/لونيو 25 عيد الفطر:
 2018 آب/أغسطس 22 عيد األضحى: 2017 أللول/سبتمب 1 عيد األضحى:

 



 



 

 

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

 األعضاء الرئيس
 (Osamu Kubota )السيداليابان  *(Claudio Javier Rozencwaig )السيداألرجنتني  )فرنسا( Serge Tomasi السيد 

 فيصل رشيد سالمة العرقان( )السيداألردن   (Eric Robinson)السيد  كندا 
 (Matthew Hooper )السيدنيويللندا  (Marc Mankoussou )السيد الكونغو 
 (Inge Nordang )السيد النرولج  (José Antonio Carranza )السيد إكوادور 
 *(Andrzej Halasiewicz بولندا )السيد (Mohamed Nassir Camara )السيد غينيا 
 *(اليمن )السيد هيثم عبد املؤمن شجاع الدلن *(Vimlendra Sharan اهلند )السيد 
   
 representatives/ar/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme: على العنوان التايل نياملناوب نياملمثلعن ميكن االطالع على تفاصيل * 

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

  األعضاء الرئيس
 *(Heiner Thofernأملانيا )السيد  (Carlos Alberto Amaral أنغوال )السيد (باكستان) Khalid Mehboob السيد
 (.Lupino Lazaro Jr لسيدالفلبني )ا *(Matthew Worrell أسرتاليا )السيد 

 ** (Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك )السيد 
 (Vladimir Kuznetsov االحتاد الروسي )السيد  (Antonio Otávio Sá Ricarteالبايلل )السيد  
  (السيدة عبلة مالك عثمانالسودان ) * (Niu Dun الصني )السيد 
 *(Natalie Brown الواللات املتحدة األمرلكية )السيدة لطولل(مجهورلة مصر العربية )السيد خالد ا 
  *(Crisantos Obama Ondo غينيا االستوائية )السيد 
  representatives/ar/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance:على العنوان التايل نياملناوب نياملمثلعن ميكن االطالع على تفاصيل * 
 .2017حىت لوليو/متّوي  الواللة من املتبقية املدة الستكمال، انتخب اجمللس املكسيك 2015أكتوبر/تشرلن األّول  15بعد انسحاب ترلنيداد وتوباغو يف  **
 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (2017يوليو/تموز  - 2015)يوليو/تموز 
 األعضاء الرئيس
 Rawell Salomón Taveras اجلمهورلة الدومينيكية )الســـيد (بلغارلا)  Lubomir Ivanov السيد

Arbaje)* 
 (Lawrence Kalinoeبابوا غينيا اجلدلدة )السيد 
 (Daniela Rotondaroسان مارلنو )السيدة 

 السودان )السيد أسامة حممود محيدة( (Royhan Nevy Wahabإندونيسيا )السيد  
 (April Cohen الواللات املتحدة األمرلكية )السيدة (Mohammed S. Sheriff )السيد ليبلا 
   representatives/ar/-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/cclm/substitute:على العنوان التايل نياملناوب نياملمثلعن ميكن االطالع على تفاصيل * 

 2017المجلس التنفيذ  لبرنامج األغذية العالما 
 انتخبهم المجلس االقت اد  واالجتماعاأعضاء  أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة انتهاء مدة العضوية

 
 3الصني )باء( اسرتاليا )دال( 2017دلسمب/ كانون األول  31

 (دال) اململكة املتحدة 1)جيم( البايلل 
 )دال( اليابان )دال( الدامنرا

 4بنما )جيم( )هاء( بولندا 
 هنغارلا )هاء( 2مجهورلة إلران اإلسالمية )باء( 

  5ألف(سوايللند ) ليبيا )ألف(
  االحتاد الروسي )هاء( أفغانستان )باء( 2018 دلسمب/ كانون األول 31

 (باء) اهلند  6بنن )ألف(
 )باء( بنغالدلا 7بريو )جيم(
 ( دال) فرنسا (باء) الكولت

 ليبلا )ألف(  (الواللات املتحدة األمرلكية )دال 
  هولندا )دال( 8(دال) سولسرا

 ( دال) إسبانيا (جيم) رجنتنياأل 2019 دلسمب/ كانون األول 31
 (ألف)السودان   أملانيا )دال(
 9(جيم) املكسيك باكستان )باء(
 ( باء) اململكة العربية السعودلة يمبابوي )ألف(

 (دال) فنلنداس (كندا )دال 
  (لفأ) العربية مصرمجهورلة  (ألف) كونغوال

 .2017األول  دلسمب/كانون 31لنالر/كانون الثاين إىل  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل البايلل وانُتخبت 2015 ،ولألدلسمب/كانون ا 31عن مقعدها يف  غواتيماال (  تنحت1)
 (.2023-2021قائمة جيم )(، وال2020-2018( من قبل مجهورلة إلران اإلسالمية؛ والقائمة ألف )2017-2015تتناوب القوائم ألف وباء وجيم على هذا املعقد على النحو التايل: القائمة باء )  (2)
 لنـــــالر/كـــــانون الثـــــاين  1وانتخـــــب اجمللس االقتصــــــــــــــــــادي واالجتمـــــاعي الصـــــــــــــني لشـــــــــــــغـــــل هـــــذا املقعـــــد من  2015دلســـــــــــــمب/كـــــانون األول  31قـــــدمـــــت مجهورلـــــة كورلـــــا اســـــــــــــتقـــــالتهـــــا اعتبـــــارًا من   (3)
 . 2017دلسمب/كانون األول  31إىل 
 .2017دلسمب/كانون األول  31إىل  2016لنالر/كانون الثاين  1ومتت املصادقة على بنما الستكمال املدة املتبقية من الواللة من  2015دلسمب/كانون األول  31 استقالتها من هذا املنصب يفقدمت غواتيماال   (4)
املدة املتبقية من  ليســـوتو ومتت املصـــادقة على أن لســـتكملعن مقعدها  ،2017 نأبرلل/نيســـا 19يف املنعقد  واإلدارة بالتنســـيق اخلاص واالجتماعي االقتصـــادي اجمللس اجتماعخالل  ،ند(  تنحت ســـوايلل5)

 .2017دلسمب/كانون األول  31إىل  2017أبرلل/نيسان  20الواللة من 
 .2018األول  دلسمب/كانون 31إىل  2017 لنالر/كانون الثاين 1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل بنن توانُتخب 2016ول ألدلسمب/كانون ا 31عن مقعدها يف  مورلتانيا (  تنحت6)
 .2018األول  دلسمب/كانون 31إىل  2017لنالر/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  بريو لشغل توانُتخب 2016ول ألدلسمب/كانون ا 31عن مقعدها يف  املكسيك (  تنحت7)
  .2018األول  دلسمب/كانون 31إىل  2017لنالر/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل سولسرا خبتوانتُ  2016ول ألدلسمب/كانون ا 31عن مقعدها يف  السولد (  تنحت8)

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/cclm/substitute-representatives/ar/
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 عضوان منتسبان
 منظمة عضو واحدة

 
 االحتاد األورو  )منظمة عضو(

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 ياأرمين
 إرلرتلا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل
 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربودا

 أندورا
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أويباكستان
 أوغندا
 أوكرانيا
 آلرلندا
 آلسلندا
 إلطاليا

 بابوا غينيا اجلدلدة
 باراغواي
 باكستان
 باالو
 البحرلن
 بايللال

 بربادوس
 البتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغارلا
 بليز

 بنغالدلا
 بنما
 بنن
 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
 بريو

 بيالروس
 تاللند

 تركمانستان
 تركيا

 ترلنيداد وتوباغو
 تشاد
 تشيكيا
 توغو
 توفالو

 ضو منتسب(توكالو )ع
 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامالكا

 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر القمر
 جزر سليمان

 جزر فروله )عضو منتسب(
 جزر كوا
 جزر مارشال

 مجهورلة أفرلقيا الوسطى
 اجلمهورلة الدومينيكية
 اجلمهورلة العربية السورلة
 مجهورلة الكونغو الدميقراطية
 يةمجهورلة إلران اإلسالم
 مجهورلة تنزانيا املتحدة

 مجهورلة كورلا
 مجهورلة كورلا الدميقراطية الشعبية
 مجهورلة الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورلة مصر العربية
 مجهورلة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورلة مولدوفا
 جنوب أفرلقيا
 جنوب السودان

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرا
 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 بيايام

 يمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرنسيي
 سان فنسنت وغرلنادلن
 سان كيتس ونيفيس

 سان مارلنو
 سانت لوسيا
 سري النكا
 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوايللند
 السودان
 سورلنام
 السولد
 سولسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غانا
 غرلنادا
 غواتيماال
 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا
 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 فنزولال )مجهورلة البوليفارلة(

 فنلندا
 فيجي
 فييت نام
 قبص
 قطر

 قريغيزستان
 كابو فريدي
 كاياخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبودلا
 كندا
 كوبا

 كوت دلفوار
 كوستارلكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكولت
 كريلبايت
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمبغ
 ليبلا
 ليبيا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالدلف
 مالطة
 مايل
 ماليزلا
 مدغشقر
 املغرب
 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودلة
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 مورلتانيا
 مورلشيوس
 مويامبيق
 موناكو
 ميامنار

 نسيات(ميكرونيزلا )واللات متعددة اجل
 ناميبيا
 ناورو
 النرولج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجريلا
 نيكاراغوا
 نيويللندا
 نيو 
 هاليت
 اهلند

 هندوراس
 هنغارلا
 هولندا

 الواللات املتحدة األمرلكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان
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