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 1جدول أعمال الدورة -ألف
 
 .C 2017/1 Rev.1نظرت اللجنة العامة يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر الذي يرد يف الوثيقة  -1
 
وأخذت اللجنة علماً باقرتاح كوستتتتا ريكا الرامي ختص صصتتتي  ايوم عاملي لستتتالمة األغذيةا والذي حظي بدعم  -2

افقت على ختمكانية أن ينظر املؤمتر يف املسألة عرب ، كما و 20162هيئة الدستور الغذائي يف دورهتا التاسعة والثالثني يف عام 
 على جدول األعمال. األغذية لسالمةاقرتاح صصي  يوم عاملي  9-18ختضافة البند الفرعي 

 
 .بصيغته املعّدلة اللجنة املؤمتر باعتماد جدول األعمال املؤقت توصيو  -3
 
( مشتتتتترو  2017كما أشتتتتتارت اللجنة ختص أن جلنة املالية أقّرت، يف دورهتا الستتتتتابعة والستتتتتتني بعد املائة  مايو أيّار  -4

ه، ووافقت لعرضتتتتتتته على املؤمتر للموافقة علي االجتماعية للعاملنيصتتتتتتتندوي الرعاية آلية متويل  إلعادة النظر يف 3قرار للمؤمتر
 .املسائل اإلدارية واملالية األخرى 32على مناقشة املسألة ضمن البند 

 
كما أن اللجنة، وقد الحظت أن جدول األعمال املؤقت يتضتتتتتتتتتمن مواضتتتتتتتتتيئ أمعّدت بشتتتتتتتتتأ ا وثائق معروضتتتتتتتتتة  -5

 ء هذه التعليقاتاعلى هذه الوثائق، فرصتتتتتتتتتة ختبد تعليقاهتمأيضتتتتتتتتتاً بأن تتاح للمندوبني الراغبني يف ختبداء  توصتتتتتتتتتيلإلحاطة، 
 .مسائل أخرىأية  34ضمن البند 

 
 4تشكيل اللجنتين الرئيسيتين والجدول الزمني المؤقت للدورة -باء

 
 الستتتتتتتتادستتتتتتتتة( ودورته 2016ديستتتتتتتتمرب كانون األول  9-5اخلمستتتتتتتتني بعد املائة  اخلامستتتتتتتتة و قام اجمللس يف دورته  -6

دواها للمؤمتر وجب األربعني( بصتتتتتتتتتتياغة اقرتاحات تتعلق بتنظيم الدورة 2017 نيستتتتتتتتتتان أبريل 28-24واخلمستتتتتتتتتتني بعد املائة  
 C 12/2017الزمين. وقتتتتتد ّم تعميم هتتتتتذه االقرتاحتتتتتات على أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املنظمتتتتتة واملراقبني كتتتتتافتتتتتة من خالل الوثيقتني 

اللجنة املؤمتر بإنشاء جلنتني رئيسيتني لدراسة ااملسائل املوضوعية ومسائل السياساتا  وتوصي. Rev.11/INF/2017 Cو
 نامج وامليزانيةا الواردة يف جدول األعمال، ورفئ تقرير هبذا الصدد.وااملسائل املتعلقة بالرب 

 
اللجنة بأن يوافق املؤمتر على اجلدول الزمين املؤقت الذي اقرتحه اجمللس. ومن املستتتّلم به أّن هذا اجلدول  وتوصتتتي -7

 الزمين قد تطرأ عليه تغيريات يف ضوء جمريات مداوالت اجللسة العامة واللجنتني الرئيسيتني.
 
 

                                                 
  C 2017/INF/2و  C 2017/12و Rev.1 C 2017/INF/1و Rev.1 C 2017/1الوثائق   1
 REP16/CACمن الوثيقة  263الفقرة   2
 C 2017/LIM/19الوثيقة   3

  Rev.1 C 2017/INF/1و C 2017/12ن االوثيقت  4
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 5تعيين رئيسي اللجنتين الرئيسيتين ونوابهما -جيم
 

، C 2017/LIM/5الوثيقة  يف عتتلى ما جتتاء  ب( من الالئحتتة العامتتة للمنظمتتة، وبنتتاءً 5-24و 7طبقاً للمادتيتتن  -8
 واخلمسني بعد املائة، املرشَحني التاليني لرئاسة اللجنتني الرئيسيتني ومها:  السادسةاقرتح اجمللس يف دورته 

 
  سلطنة عممان( ناصر البكريأمحد بن السيد  :األوصالرئيسية لجنة ال
  هولندا( Johannes Petrus Hoogeveenالسيد  :الثانية الرئيسية للجنةا

 
أن الستتتتيد ب علماً  املنظمة من خالاها حتيط العممانية يف رومامن الستتتتفارة  بالغاً ، تلقت األمانة 2017 حزيران يونيو 19ويف 

ة عممان، وزارة الزراعة والثروة الستتتتتتتتمكية يف ستتتتتتتتلطن، احليوانيةالزراعية و للبحوث لمديرية العامة لم عاالدير امل، محود احلستتتتتتتتين
 .األوصالرئيسية كمرشح ملنصب رئيس اللجنة أمحد بن ناصر البكري  سيحل حمل السيد 

 
 ترشيح كل من:  اللجنة املؤمتر بأن يصادي على توصيو 
 

 .األوصالرئيسية للجنة كرئيس    سلطنة عممان( محود احلسينالسيد 
 .الثانيةالرئيسية  للجنة  هولندا( كرئيس Johannes Petrus Hoogeveenالسيد 

 
 مهالتالية أمساؤ توصتتتتتتتتتتي اللجنة بأن يشتتتتتتتتتتغل املرشتتتتتتتتتتحون العامة للمنظمة،   ج( من الالئحة2-10وطبقاً للمادة  -9

 منصب نائب رئيس كّل من اللجنتني الرئيسيتني:
 

  ختندونيسيا( Royhan Nevy Wahabالسيد  :األوصالرئيسية لجنة ال
 (سويسرا  François Pythoudالسيد 

  الربازيل( Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد  :الثانيةالرئيسية  للجنةا
 (سلوفاكيا  Marieta Okenkováالسيدة 

 
 القرارات -دال

 
اليت  مارستتتتةامل بوقف (،2013ديستتتتمرب كانون األول  6-2  أوصتتتتى اجمللس، يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة -10

قرارات اليت تمقدم أثناء ما يتعلق  شتتاريئ ال إنشتتاء جلنة قرارات تابعة للمؤمتر لالضتتطال   اام املراجعة التحريرية يفتقضتتي ب
ط بلجنة خمصصة أن تنا وأشار اجمللس ختص أن وظائف املراجعة التحريرية للجنة القرارات ميكن، عند االقتضاء، دورة املؤمتر.

عمول هبا امل هذه الرتتيبات يتّم اتبا توصتتي اللجنة العامة بأن و  6تنشتتأ وفقاً لالئحة العامة للمنظمة أو أن توكل ختص األمانة.
 . C 2017/12الوثيقة ب باء املرفقلمعايري احلالية ملشاريئ قرارات املؤمتر يف ل. ويرد وصف 2015يف يونيو حزيران 
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 7تعيين الرئيس المستقّل للمجلس -هاء
 

النتخابات منصب الرئيس  اتترشيحت ستة ، ورد2017أبريل نيسان  5التاريخ الذي حدده اجمللس، أي حبلول  -11
 :وهياملستقل للمجلس 

 
  السيدةLauresha Grezda )ألبانيا  
  السيدSuseno Sukoyono )ختندونيسيا  
  السيدKhalid Mehboob )باكستان  
  السيدHalil Omanović )البوسنة وااهرسك  
  السيدةMarieta Okenková )سلوفاكيا  
  السيدSpyridon Ellinas )قربص  

 
 .2017أبريل نيسان  11الصادر بتاريخ   C/CF 4/3 (a) وجب التعميم  اتالرتشيحه األعضاء كافة هبذ وأبلغ األمني العام للمنظمة

 
الالئحة العامة للمنظمة، حتدد اللجنة العامة تاريخ االنتخاب وتعلن عنه.  ب( من 1-23 وجب أحكام املادة و  -12
 .متّوز يوليو 7اللجنة بأن جتري االنتخابات صباح يوم اجلمعة  توصيو 

 
 8انتخاب أعضاء المجلس -واو

 
 أ( من الالئحة العامة للمنظمة على أنه ينبغي للمؤمتر، بناء على توصتتتتتتتتتتتتتتية اللجنة العامة، 10-22تن  املادة  -13

 اليوم الثالث لدورة املؤمتر كحد أقصى، أن يقرر تاريخ انتخاب أعضاء اجمللس وتاريخ تقدمي الرتشيحات. اية وحبلول 
 
 اللجنة  ا يلي:  توصيوبالتايل  -14
 

مالة  يفملقاعد اجمللس الشاغرة يف الدورة احلالية ختص األمني العام للمؤمتر واجمللس أن يتم تبليغ الرتشيحات  أ( 
 ؛ متّوز يوليو 4 الثالثاءأقصاها الساعة الثانية عشرة ظاراً من يوم 

 .2017 متّوز يوليو 7اجلمعة وأن جتري االنتخابات صباح يوم   ب(
 
من الالئحة  22من املادة  7ختص  3 من أحكام الفقراتببصتتتتتورة خاصتتتتتة علماً املؤمتر  ستتتتتيأخذويف هذا الصتتتتتدد،  -15

 العامة للمنظمة اليت تن  على ما يلي:
 

 يراعي املؤمتر يف اختيار أعضاء اجمللس أن من املرغوب فيه: -3ا
 

                                                 
 C 2017/9الوثيقة   7
 Rev.1 C 2017/11الوثيقة   8
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أن تقوم العضتتتتتتتتتتتتتتويتتتتة يف اجمللس على أستتتتتتتتتتتتتتتتتان متثيتتتتل جغرايف متوازن للتتتتدول املعنيتتتتة بتتتتإنتتتتتاج األغتتتتذيتتتتة   أ(
 الزراعية، وتوزيعاا، واستاالكاا؛ واملنتجات

 أن تشرتك يف عمل اجمللس الدول األعضاء اليت ميكن أن تساهم بأكرب قدر يف جناح املنظمة؛  ب(
 أن تتاح الفرصة ألكرب عدد ممكن من الدول األعضاء لالنضمام ختص عضوية اجمللس عن طريق تناوب العضوية.  ج(
 
 جيوز ختعادة انتخاب الدول األعضاء. -4
 
ال جيوز أن تنتخب أي دولة عضتتتتتتتتوا يف اجمللس ختاا كانت االشتتتتتتتترتاكات املالية املتأخرة علياا للمنظمة تعادل  -5
 جتاوز االشرتاكات املستحقة علياا عن السنتني التقومييتني السابقتني. أو
 
بشغل مجيئ املقاعد اليت تكون قد خلت باجمللس منذ الدورة العادية  خاصةيقوم املؤمتر يف أي دورة عادية أو  -6

ة توصي اللجنة العامة املؤمتر  ا قد تتطلبه الظروف من تعديل يف املدد الزمني خاصةاألخرية. ويف حالة عقد دورة 
  أ( و د( أدناه.10املنصوص علياا يف الفقرة 

 
اكات املالية املتأخرة عليه للمنظمة تعادل أو تزيد عن يعترب عضتتتتتتتتتتتتتتو اجمللس مستتتتتتتتتتتتتتتقيال ختاا كانت االشتتتتتتتتتتتتتترت  -7

 االشرتاكات املستحقة عليه عن السنتني التقومييتني السابقتني أو ختاا كان مل ميثل يف دورتني متتاليتني للمجلسا.
 

 الحق في التصويت -زاي
 

ة املتخلفة عن دفئ اشتتتتترتاكاهتا املاليمن الدستتتتتتور على ما يلي: اليس للدولة العضتتتتتو،  3من املادة  4تن  الفقرة  -16
للمنظمة، أن تتمتئ حبق التصتتتويت يف املؤمتر ختاا بلغ مقدار متأخراهتا ما يعادل أو يزيد على مقدار االشتتترتاكات املستتتتحقة 
 اعلياا عن الستتنتني التقومييتني الستتابقتني. ومئ الك للمؤمتر أن يستتمح اهذه الدولة العضتتو بالتصتتويت ختاا اقتنئ بأن عجزه

 عن الدفئ يرجئ لظروف خارجة عن خترادهتاا.
 
أشتتارت اللجنة ختص أّن الدول األعضتتاء الواردة يف امللحق هبذا التقرير مل تستتدد مبالغ كافية من اشتترتاكاهتا املقررة و  -17

 الحتفاظ حبقاا يف التصويت يف املؤمتر. ا ميّكناا من ا
 
يف حق  ،2017يوليو متّوز  5 ملوافقاعقد يوم األربعاء تالثالث الذي ستتتتتتاا اجتماع خالل ،وستتتتتتتنظر اللجنة العامة -18

االت مئ الدول ، على اعتبار أن االتصتتتتتتتتتتتتتهبذا التقرير امللحقاليت لدياا متأخرات، واليت ترد أمساؤها يف  البلدانتصتتتتتتتتتتتتتويت 
  .متّوز يوليو 7جلمعة ا قررة يوماألعضاء اليت لدياا متأخرات سوف تتواصل بغية تسوية أوضاعاا قبل عمليات التصويت امل
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 حق الردّ  -حاء
 

الستتتتتتتتتتتتتتتابقتتة أنتته، يف حتتال رغتتب املنتتدوبون يف الرّد على أي انتقتتادات موّجاتتة حلكومتتاهتم،  دوراتتتهقرر املؤمتر يف  -19
يمستحسن أن يفعلوا الك يف نفس اليوم الذي صدرت فيه تلك االنتقادات وبعد أن يكون قد أمفسح اجملال جلميئ الراغبني 

 يف املشاركة يف النقاش باإلدالء  داخالهتم.
 
  فس الرتتيبات يف الدورة احلالية.اللجنة باتبا  ن توصيو  -20
 

 المحاضر الحرفية -طاء
 

من الالئحة العامة للمنظمة على اإلبقاء على احملاضتتتتتتتر احلرفية جلميئ اجللستتتتتتتات العامة يف املؤمتر  18تن  املادة  -21
لوفد ويتعنّي على ا التحقق من صتتتتتتّحة مداخالهتم املستتتتتتّجلة.فرصتتتتتتة املندوبني  وعلى منح واجتماعات اللجنتني الرئيستتتتتتيتني
 تعديالت التحريرية يف غضون أسبو  واحد من ختصدار احملضر احلريف اي الصلة.الالذي ألقى البيان أن يقّدم 

 
م ختنشاء صفحة  استعراض حالة األغذية والزراعة، – 9وأشارت اللجنة أنه من أجل النقاش العام يف ختطار البند  -22

خمصتتتتتتتتصتتتتتتتتة للبيانات اليت تقدماا الوفود والتستتتتتتتتجيالت الصتتتتتتتتوتية اات الصتتتتتتتتلة. وستتتتتتتتيتم حتميل هذه البيانات  على الويب
 .9للبند  محاضر حرفيةواستخداماا ك اإلدالء هبا خالل اجللسة العامة والتسجيالت مباشرة بعد

 
ر من دون يف احملتتاضتتتتتتتتتتتتتت مختدراج بيتتانتتاهت املتحتتدثنيرمسيتتاً جييز ملن يرغتتب من  ، اعتمتتد املؤمتر ختجراءً 1961ويف عتتام  -23

 بشرط أن: حرصاً على كسب الوقتاإلجراء اللجنة باتبا  هذا  وتوصياإلدالء هبا خالل جلسة عامة. 
 

تمبلغ اجللستتتتتة العامة أو اللجنة الرئيستتتتتية املعنية من ق بل رئيستتتتتاا بأنه ستتتتتيمدرج يف احملضتتتتتر بيان مل يملق فعلياً  أ( 
 بيان ما ّم ختلقاؤه؛ بإجراء ختضافة هامة ختص أو

 يمستحسن أن يكون الن  الذي يمسّلم ختص الرئيس إلدراجه يف احملضر نصاً رقمياً؛ ب( 
 جيري تعميم احملضر احلريف املؤقت الذي يتضّمن البيان اإلضايف قبل رفئ اجللسة؛ ج( 
اجللستتتتتة،  ء، قبل رفئتمفستتتتتح الفرصتتتتتة للوفود احلاضتتتتترة يف اجللستتتتتة ملمارستتتتتة حقاا يف الرد من خالل اإلدال د( 

  داخلة بشأن البيان املدرج يف احملضر.
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 بيانات رؤساء الوفود -ياء
 

استعراض حالة األغذية والزراعة  9يف النقاش العام يف ختطار البند  حدثنياللجنة بأن تمنشر يومياً قائمة باملت توصي -24
ختص ختلقاء  املؤمتر حبستتتتب الرتتيب الذي ستتتتيدعوهم فيه الرئيس، يف يوميات تغرّي املناخ والزراعة واألمن الغذائيعن موضتتتتو  
 .اخلمس دقائقكذلك بأال تتعدى مدة البيانات   توصيبياناهتم و 

 
 9قبول المراقبين من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية -كاف

 
قتتائمتتة بتتاملنظمتتات احلكوميتتة التتدوليتتة واملنظمتتات غري احلكوميتتة التتدوليتتة اليت  C 2017/13 Rev.1ترد يف الوثيقتتة  -25

دعاها املدير العام إليفاد ممثلني عناا بصفة مراقب يف الدورة احلالية للمؤمتر. وختّن الدعوات املوجاة ختص املنظمات احلكومية 
ئ بصتتتتتتتتتتتتتتفتتة ت غري احلكوميتتة التتدوليتتة اليت ال تتمتوتلتتك املوجاتتة ختص املنظمتتا بتتاملنظمتتةالتتدوليتتة اليت ال يربطاتتا اتفتتاي رمسي 

 هي دعوات موّجاة بصورة مؤقتة وتبقى رهناً  وافقة املؤمتر علياا. املنظمةاستشارية لدى 
 
 .املؤقتةاملؤمتر بتأكيد هذه الدعوات  توصيوبعدما استعرضت اللجنة هذه القائمة،  -26

 
 حضور فلسطين -الم

 
، دمعيت فلستتتطني حلضتتتور املؤمتر بصتتتفة مراقب. 10بعد املائة اخلمستتتنياخلامستتتة و على اقرتاح اجمللس يف دورته  بناءً  -27

 .1975وتوصي اللجنة بأن يؤّكد املؤمتر هذه الدعوة كما درجت عليه العادة وطبقاً للشروط املتبعة منذ سنة 
 

 الخالصة -ميم
 

جة على جدول ونظراً ختص عدد البنود املدر . للدورة الستتتتتتالفة الذكراللجنة بأن يؤّكد املؤمتر مجيئ الرتتيبات  توصتتتتتتي -28
. وتدعو 17.30األعمال املؤقت، فمن املرّجح أن يتواصتتل عمل اجللستتات العامة واللجنتني الرئيستتيتني ختص ما بعد الستتاعة 

   العمل حبذافريها.اللجنة أيضاً مجيئ الوفود ختص التقّيد  واعيد 
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 C 2017/LIM/18– الملحق

 2017 تّموز/يوليو 3الدول األعضاء التي قد تعاني من مشاكل في حقها في التصويت حتى 

  

 المتأخرات الدولة العضو
 بالدوالر األمريكي

المبلغ األدنى الواجب  المتأخرات باليورو
لحق با تسديده لالحتفاظ
 في التصويت

 بالدوالر األمريكي

 286,629.29 $ 34,879.24 € 260,274.10 $ ربوداأنتيغوا وب -1

 26,710.96 $ 366,824.65 € 569,644.90 $ أوكرانيا -2

 16,430.60 $ 22,578.91 € 28,281.34 $ بابوا غينيا اجلديدة -3

 954,945.25 $ 283,655.53 € 775,594.60 $ تركمانستان -4

 11,268.86 $ 7,656.27 € 21,916.87 $ تشاد -5

 249,494.95 $ 7,642.40 € 249,745.50 $ جزر القمر -6

 7,013.37 $ 7,160.90 € 7,918.76 $ جزر سليمان -7

 7,555.67 $ 7,559.65 € 7,918.76 $ جزر مارشال -8

 15,220.26 $ 17,206.00 € 23,754.71 $ مجاورية الكونغو الدميقراطية -9

اليوغوسالفية مجاورية مقدونيا  -10
 السابقة

$ 80,710.72 € 28,715.26 $ 35,632.91 

 35,510.25 $ 28,657.60 € 39,115.74 $ جنوب السودان -11

 5,159.75 $ 5,735.45 € 8,003.76 $ جيبويت -12
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 119,904.33 $ 14,146.26 € 112,639.73 $ سان تومي وبرنسييب -13

 391,029.01 $ 24,464.37 € 369,491.47 $ الصومال -14

 101,743.55 $ 114,708.80 € 158,642.72 $ غابون -15

 7,661.39 $ 7,637.39 € 7,918.76 $ فانواتو -16

 38,202.48 $ - 58,496.31 $ قريغيزستان -17

 900,335.97 $ 946,643.27 € 1,124,519.50 $ ليبيا -18

 19,081.61 $ 49,886.86 € 57,238.50 $ اليمن -19

  $ 3,961,826.75 € 1,975,758.81 $ 3,229,530.46 

 


