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 المجلس
 (2017 تموز/يوليو 10 من )اعتبارا

 Khalid Mehboob السيد: للمجلس املستقل الرئيس

 
 )1(إثيوبيا

 (2)األرجنتني
 )3(إسبانيا
 )3(أسرتاليا
 (4)إستونيا

 )3(أفغانستان
 )3(رإكوادو 
 (3)إيطاليا
 (2)أملانيا

 (1)إندونيسيا
 (2)أوروغواي
 )3(باكستان
 (2)الربازيل
 )3(بلغاريا
 (2)بنن

 )3(تايلند
 (2)ترينيداد وتوباغو

 (2)اجلبل األسود
 )3(اجلزائر 

 (4)مجهورية فنزويال البوليفارية
 (1)مجهورية كوريا

 )3(مجهورية مصر العربية

 (4)مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
 )3(جنوب أفريقيا

 (2)رومانيا
 (2)زمبيا

 (1)سري النكا
 (2)السودان
 (1)شيلي
 (1)الصني
 االستوائيةغينيا 

(1) 
 (5)الفلبني
 )3(فلنندا
 (2)قطر

 )3(كابو فريدي
 )3(الكامريون

 (2)كندا
 (2)كوت ديفوار

 (1) الكونغو
 (1)الكويت
 (2)كينيا

 (2)ليسوتو
 (2)املكسيك

 )3(اململكة العربية السعودية
 (6)اململكة املتحدة

 (1)نيكاراغوا
 )3(اهلند 

 (2)الواليات املتحدة األمريكية
 (1)اليابان

 
 .8201 حزيران/يونيو 30 حىت( 5201 حزيران/يونيو) للمؤمتر والثالثني التاسعة الدورة هناية من: الوالية مدة   (1)

 (9201 حزيران/يونيو) للمؤمتر احلادية واألربعني الدورة هناية حىت 6201 متوز/يوليو 1 من: الوالية مدة  )2(
 .2020 حزيران/يونيو 30 حىت( 7201 متوز/يوليو) للمؤمتر األربعني الدورة هناية من: الوالية مدة  (3)
 .1820 حزيران/يونيو 30 حىت( 7201 متوز/يوليو) للمؤمتر األربعني الدورة هناية من: الوالية مدة  (4)
 .1820 حزيران/يونيو 30 حىت 2017يناير/كانون الثاين  1 من حمّل تايلند الفلبني ستحل  (5)
 .1820 حزيران/يونيو 30 حىت 2016 متوز/يوليو 1 من إسبانياحمّل  اململكة املتحدة ستحل  (6)

 المجلس
 (2018 تموز/يوليو 1 من )اعتبارا

 Khalid Mehboob السيد: للمجلس املستقل الرئيس
 

 (3)االحتاد الروسي
 (1)األرجنتني
 (3)األردن
 (2)إسبانيا
 (2)أسرتاليا
 (3)إستونيا

 (2)أفغانستان
 (2)رإكوادو 

 (1)أوروغواي
 (2)إيطاليا

 (2)باكستان
 (2)بلغاريا(1)الربازيل

 (1)بنن
 (5)تايلند

 (1)ترينيداد وتوباغو
 (2)اجلزائر 

 (3)مجهورية فنزويال البوليفارية
 (3)مجهورية كوريا

 (2)مجهورية مصر العربية
 (3)مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 (2)جنوب أفريقيا
 (3)جنوب السودان

 (1)رومانيا
 (1)زمبيا

 (3)سري النكا
 (1)السودان
 (4)شيلي
 غينيا االستوائية(3)الصني

(3) 
 (4)فرنسا
 (3)الفلبني
 )3(فلنندا

 (3)فييت نام

 (1)قطر
 (2)كابو فريدي
 (2)الكامريون

 (1)كندا
 (1)كوت ديفوار

 (3)الكونغو
 (1)كينيا

 (1)ليسوتو
 (1)املكسيك

 (2)اململكة العربية السعودية
 (4)النمسا 
 (3)نيكاراغوا

 (2)اهلند 
 (1)الواليات املتحدة األمريكية

 (3)اليابان

 
 .(2019 حزيران/يونيو) للمؤمتر احلادية واألربعني الدورة هناية حىت 2016 متوز/يوليو 1 من: الوالية مدة  (1)

 .2020 حزيران/يونيو 30 حىت (7201 متوز/يوليو) للمؤمتر األربعني الدورة هناية من: الوالية مدة  )2(
 (.1220 حزيران/يونيو) للمؤمتر واألربعني الثانية الدورة هناية حىت 8201 متوز/يوليو 1 من: الوالية مدة  (3)
 (.1920 حزيران/يونيو) للمؤمتر واألربعني احلادية الدورة هناية حىت 8201 متوز/يوليو 1: الوالية مدة  (4)
 .2020 حزيران/يونيو 30 حىت 9201يناير/كانون الثاين  1 من ماليزيا حمّل تايلند ستحل  (5)

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تـقـريـر
 والزراعـة األغذيـة منظمـة مؤتمر

 
 

 الدورة األربعون
 2017يوليو/تموز  8-3روما، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 2017 روما،

  

C 2017/REP 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالوضاااااا  تعلقي ما يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية ملنظمة خاص رأي أي عن تعرب ال عرضااااااها وطريقة اإلعالمية املواد هذه يف املساااااات دمة األوصااااااا 
 أو حمددة شاااركات إىل ارةاإلشااا تعرب وال. وختومها حدودها بتعيني أو بسااالطا ا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين
 مما مثيال ا ىعل تفضيلها أو املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة جانب من توصية أو دعم عن ال، أم مرخصة كانت  سواء املصنعني، بعض منتجات

 .ذكره يرد مل
 

2017 FAO © 
 املواد هذه نساااا  ميكن ذلك، خال  يذكر مل وما. ونشاااارها واسااااتنساااااخها اإلعالمية املواد هذه اساااات دام املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة تشااااج 
 أن إىل يشاااااااار نأ على جتارية، غري خدمات أو منتجات يف االسااااااات دام أو التعليمية، واألهدا  واألحباث اخلاصاااااااة الدراساااااااات بغرض وحتميلها وطبعها
 .األشكال نم شكل بأي اخلدمات أو املنتجات وعلى املست دمني آراء على املنظمة موافقة افرتاض وعدم النشر، حقوق واحرتام املصدر، هي املنظمة
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 مقدمة
 1محاضرة ماكدوغال التذكارية

 
 ، مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حماضرة ماكدوغال التذكارية الثالثني.Achim Steinerألقى السيد  -1
 

 2ورئيس حكومةكلمة لرئيس دولة 
 
 ورة.هذه الديف  اتحكومو دول  رؤساءمبشاركة  علًما م  التقديراملؤمتر  أحاط -2
 
 ، رئيس وزراء اجلمهورية اإليطالية، بكلمة خالل احلفل االفتتاحي.Paolo Gentiloniمعايل السيد ه وتوجّ  -3
 
بكلمة أمام اجتماع اجللساااااااااة العامة ، رئيس مجهورية باالو، Tommy Remengesauه ف امة السااااااااايد توجّ كما  -4

 للمؤمتر. ةالثالث
 

 3بيان ممثل الهيئات الممثلة لموظفي المنظمة
 
 أمام املؤمتر. ت املمثلة ملوظفي املنظمة ببيانيئااهلأدىل ممثل  -5
 

 4تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية
 
يت وافتهم املنية منذ انعقاد آخر دورة للمؤمتر. وتلا على موظفي املنظمة الذين وقف املؤمتر دقيقة صااااااااامت حدادً  -6

  أمساء املوظفني الراحلني وأُدرجت يف احملاضر احلرفية للمؤمتر.
 

 5انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس
 
ا للدورة ، وزير الزراعة يف الفلبني، Emmanuel F. Piñolاملؤمتر معايل السااااااااااااايد  وانت برشاااااااااااااّ  اجمللس  -7  رئيساااااااااااااً

 للمؤمتر.األربعني 
 
 (؛ )املغرب حساااااااااااااان أبو أيوباملؤمتر نواب رئيس املؤمتر الثالثااة، وهم: الساااااااااااااايااد  وانت ااب  اجمللس كمااا رشااااااااااااااّ  -8

 )فانواتو(. Noah Patrick Kouback)الواليات املتحدة األمريكية(؛ والسيد  Thomas Duffyوالسيد 
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 6تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض
 
 املؤمتر ما يلي: وانت بأوصى اجمللس  -9
 

 اللجنة العامة يفسبعة أعضاء  
 

 سان مارينو أسرتاليا
 ماليزيا أوغندا
 الواليات املتحدة األمريكية بريو

  مجهورية مصر العربية

 
 تسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض

 
 كوبا األردن

 النمسا إندونيسيا
 نيكاراغوا سان مارينو

 نيوزيلندا غينيا
  كندا

 
 7اعتماد جدول األعمال والترتيبات الخاصة بالدورة

 
  هبذا التقرير. املرفق ألفاملؤمتر جدول أعماله بنس ته املعّدلة. ويرد جدول األعمال يف  اعتمد -10
 

املؤمتر الرتتيبات اليت اقرتحها اجمللس يف دورته اخلامساااااة واخلمساااااني بعد املائة واجلدول الزمين الذي اقرتحه  واعتمد -11
 .بعد املائة اجمللس يف دورته السادسة واخلمسني

 
 إنشاء اللجنتني الرئيسيتني وتعيني رئيسيهما ونواهبما وجلنيت الصياغة

 
 جلنتني رئيسيتني. املؤمتر م  توصيات اجمللس بإنشاء اتفق -12
 

يف دورته السادسة واخلمسني بعد املائة،  ،)ب( من الالئحااة العامااة للمنظمااة، عنّي اجمللس5-24و 7طبقاً للمادتياان و  -13
 Johannes Petrus Hoogeveenالسااااايد أ د بن ناصااااار البكري )سااااالطنة ُعمان( رئيساااااا للجنة الرئيساااااية األوىل والسااااايد 
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 ، تلقت األمانة خطابا 2017يونيو/حزيران  19عليه املؤمتر. ويف  وافق)هولندا( رئيسااااااااااااااا للجنة الرئيسااااااااااااااية الثانية، وهو ما 
مان يف روما حتيط فيها املنظمة علماً بأن الساااايد  ود احلسااااين، املدير العام للمديرية العامة للبحوث من ساااافارة ساااالطنة عُ 

اعة والثروة السااامكية يف سااالطنة ُعمان، سااايحل حمل السااايد أ د بن ناصااار البكري كمرشااا  الزراعية واحليوانية يف وزارة الزر 
 صب رئيس اللجنة الرئيسية األوىل.ملن
 

 للجناااة الرئيسااااااااااااااياااة األوىلا رئيسااااااااااااااااً املؤمتر تعيني كااال من: السااااااااااااااياااد  ود احلسااااااااااااااين )ساااااااااااااالطناااة ُعماااان(  وأقرّ  -14
 للجنة الرئيسية الثانية.ا رئيسً )هولندا(  Johannes Petrus Hoogeveenوالسيد 

 
 للجنة الصاااااااااياغة للجنة الرئيساااااااااية األوىلا رئيساااااااااً )اليونان(  Lyberopoulos Marios Alexios السااااااااايد نت بواُ  -15

 السودانو  نيوزيلنداو  املكسيكو  الكويتو  كينياو  إكوادورو  الكونغوو  الصنيو  كنداو  اليت تضم يف عضويتها كالً من: أسرتاليا
 تايلند.و  السويدو 
 

  تضااااامللجنة الصاااااياغة للجنة الرئيساااااية الثانية اليتا رئيساااااً السااااايد خالد الطويل )مجهورية مصااااار العربية(  وانت ب -16
 إندونيساااااياو  الساااااتوائيةغينيا او  مجهورية مصااااار العربيةو  كوباو  الصااااانيو  الربازيلو  أسااااارتالياو  يف عضاااااويتها كاًل من: أفغانساااااتان

 يات املتحدة األمريكية.الوالو  االحتاد الروسيو  هولنداو  إيطالياو 
 

)ج( من الالئحة  2-10املؤمتر السادة السالفة أمساؤهم، وم  مراعاة مقرتحات اللجنة العامة، ووفقا للمادة  وعنّي  -17
 :العامة للمنظمة، عنّي أيضا نواب الرئيس التالية أمساؤهم

 
 )إندونيسيا( Royhan Nevy Wahabالسيد  اللجنة الرئيسية األوىل:

 )سويسرا( François Pythoudالسيد  
 )الربازيل( Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد  اللجنة الرئيسية الثانية:

 )سلوفاكيا( Marieta Okenkováالسيدة  
 

 حق الرد

 
 دوب الساااااااااااااااااابقااااة، والااااذي ينص على أنااااه عناااادمااااا يرغااااب أي مناااا متر القرار الااااذي اختااااذه يف دوراتااااهد املؤ أكااااّ  -18

قاد، أن يفعل ذلك يف اليوم الذي صاااادر فيه االنتمن املسااااتحساااان سااااياسااااة حكومته، ختص هة موجّ يف الرد على انتقادات 
 وبعد أن تكون فرصة املشاركة يف النقاش قد أتيحت جلمي  الراغبني يف ذلك.
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 التحقق من أوراق التفويض
 

 للنظر يف أوراق التفويض  2017يوليو/متوز  3يونيو/حزيران و 30عقاااادت جلنااااة أوراق التفويض اجتماااااعني يف  -19
 وبلغ عدد األعضااااء املدرجني ، C 2017/LIM/24 Rev.1اليت وردت إىل دورة املؤمتر هذه. وقد صااادر تقرير ضااامن الوثيقة 

 من البدان األعضااااااااء أية معلومات عن مشااااااااركتها أو متثيلها يف دورة املؤمتر. 16م . ومل تقدّ اعضاااااااوً  179على القائمة ألف 
 .2017يوليو/متوز  6وتبنّي القوائم الوض  حىت 

 
 وتبنّي أّن إيداع أوراق تفويض ممثلي األمم املتحدة ووكاال ا املت صاااااااااااااصاااااااااااااة واملنظمات األخرى التابعة هلا قد    -20

 من الالئحة العامة للمنظمة. 2-3على النحو الصحي  طبقا ملا تنص عليه املادة 
 

 حقوق التصويت
 

 من الدول األعضاااااااااااء )أنتيغوا وبربودا 22من الدسااااااااااتور، كانت  4-3أشااااااااااار املؤمتر إىل أنه، طبقاً ألحكام املادة  -21
 قريغيزسااااااااااااتانو  غاناو  غابونو  اجلمهورية الدومينيكيةو  جيبويتالدميقراطية و  مجهورية الكونغوو  جزر القمرو  كولومبياو  تشااااااااااااادو 
مجهورية و  وجنوب السااااااودان والصااااااومال وجزر سااااااليمان تومي وبرينسااااااييب ساااااااوو  بابوا غينيا اجلديدةو  جزر مارشااااااالو  ليبياو 

التصااويت  اليمن(، قد فقدت، يف مسااتهل الدورة، حقها يفو  فانواتوو  أوكرانياو  تركمانسااتانو  مقدونيا اليوغوسااالفية السااابقة
 من االشرتاكات املستحقة عليها للمنظمة املبلغ املتوجب عن السنتني السابقتني. يف املؤمتر بعدما ختطت متأخرا ا

 
مجهورياااة مقااادونياااا و  غاااانااااو  اجلمهورياااة الااادومينيكياااةو  ويف وقااات الحق، قاااامااات ضس دول أعضاااااااااااااااااء )كولومبياااا -22

 فانواتو( بتسديد مبالغ تكفي الستعادة حقها يف التصويت.و  اليوغوسالفية السابقة
 

وجنوب  الصومالو  وقريغيزستان وليبيا وسان تومي ووبرينسييب ملؤمتر إعادة حقوق التصويت لكل من تشادا وقّرر -23
 من الدستور. 4-3خاصة مبوجب املادة  مبعاملةواليمن اليت طلبت أن حتظى  السودان وأوكرانيا

 
 ؤمتر مان( بالتسااااااااجيل يف املربودا، جزر القمر، جزر مارشااااااااال، جزر سااااااااليأعضاااااااااء )أنتيغوا وبومل تبادر أرب  دول  -24

 جيبويتو  أعضاااء تشااارك يف الدورة )مجهورية الكونغو الدميقراطية دولومل تطلب أن حتظى مبعاملة خاصااة، ومل تطلب ضس 
  يها.تركمانستان( استعادة حقوق التصويت، ومل تبلغ بأهنا بصدد تسديد مبالغ مستحقة علو  بابوا غينيا اجلديدةو  الغابونو 
 

 املؤمتر طلب كل من ليبيا وقرغيزساااااااااااتان تساااااااااااديد املتأخرات املساااااااااااتحقة عليهما من خالل خطة تقسااااااااااايط  لب  وق   -25
 :نيالتالي القراريناملؤمتر  اعتمدوبناء على ذلك،  تايل إعادة حقوق التصويت إليهما.وقّرر بال
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 1/2017القرار 
 

 ليبيا -تسديد االشتراكات 
 
 المؤتمر، إنّ 
 

 ، إضااااااافة 2018من عام  ءً ابتدا ساااااانوات 7على مدى اشاااااارتاكا ا املتأخرة  تصاااااافيةمت باقرتاح لتقدّ  ليبيا حكومةأن  إذ يالحظ
 ،ات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك يفاشرتاكا ا اجلارية  تسديدإىل 
 

 :يلي ما ريقرّ  
 

 ةااااااااااااااااااااااااااااااالبالغ ليبيا تاشرتاكامن  تراااااااااااااااااااااتأخامل سددة، تاااااااااامن الالئحة املالي 5-5باملادة  اإلخالل من دون (1)
 منها كلقيمة   أقساط سنوية سبعة دف  خالل منيورو  946,643.27وا أمريكاااااااااااااااااااااااايً  ارً دوال 1,124,519.50
  .2024  عامحىتو  2018 عام من اعتبارًايورو  135,234.75وا أمريكيً  ادوالرً  160,645.64

 .2018 الثاينيناير/كانون  1يف  يسدد القسط األول (2)
الساانوي لألقساااط املشااار إليها أعاله، وكذلك تسااديد كل من االشاارتاكات اجلارية خالل الساانة  التسااديد عدّ يُ  (3)

بالتزاما ا املالية  ياليب، وأية دفعات مقدمة لصاااااندوق رأس املال العامل، مبثابة وفاء ات املقررةالتقوميية لالشااااارتاك
 املنظمة. جتاه

 من الالئحة املالية. 5-5م املادة ا ألحكامستحقة الدف  وفقً  األقساطتكون  (4)
 تُعترب خطة التقسيط الغية وباطلة مبجّرد الت لف عن دف  قسطني اثنني من األقساط. (5)

 
 (2017 متوز/يوليو  7اعُتمد يف )
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 2/2017القرار 
 

 قيرغيزستان –تسديد االشتراكات 
 
 المؤتمر، إنّ 
 

، إضافة 2018ابتداء من عام سنة  20على مدى اشرتاكا ا املتأخرة  تصفيةتقدمت باقرتاح ل قريغيزستان حكومةأن  إذ يالحظ
 ،ات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك يفاشرتاكا ا اجلارية  تسديدإىل 
 

 :يلي ما يقرر 
 

 ةااااااااااااااااااااااااااااااقريغيزستان البالغ تاشرتاكامن  تراااااااااااااااااااااتأخامل سددة، تاااااااااامن الالئحة املالي 5-5باملادة  اإلخالل من دون (1)
 27,804.85 منها كلقيمة   اسنويً  اقسطً  عشرين دف  خالل يورو من 1,027.82و ةأمريكاااي اتر دوال 556,097.03

  .2037  عامحىتو  2018 عام من ايورو اعتبارً  51.39و اأمريكيً  ادوالرً 
 .2018 الثاينيناير/كانون  1يف  يسدد القسط األول (2)
التسااديد الساانوي لألقساااط املشااار إليها أعاله، وكذلك تسااديد كل من االشاارتاكات اجلارية خالل الساانة  عدّ يُ  (3)

التزاما ا ب، وأية دفعات مقدمة لصااندوق رأس املال العامل، مبثابة وفاء قريغيزسااتان ات املقررةالتقوميية لالشاارتاك
 املنظمة. املالية جتاه

 من الالئحة املالية. 5-5ألحكام املادة  اتكون األقساط مستحقة الدف  وفقً  (4)
 تُعترب خطة التقسيط الغية وباطلة مبجّرد الت لف عن دف  قسطني اثنني من األقساط. (5)

 
 

 (2017 متوز/يوليو  7اعُتمد يف )
 

 8قبول المراقبين
 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية
 

 دعوة العام يها املديرلإ هوجّ  اليت الدولية احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية املنظمات قائمة املؤمتر استعرض -26
 .الدعوات هذه على املؤمتر وصادق الدورة، حلضور مؤقتة

 
 فلسطني
 

 واخلمسنيورته اخلامسة د يف اجمللس اقرتاح على بناء فلسطني، إىل العام املدير ههاوجّ  اليت الدعوة على املؤمتر صادق -27
   .املائة بعد
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 ومسائل السياسات الموضوعيةلمسائل ا
 9استعراض حالة األغذية والزراعة

 
بشاااااااااأن هذا البند من جدول األعمال، تناولوا فيها اثنان مبداخالت ن اائة وواحد من رؤسااااااااااء الوفود ومراقبم قام -28

 ، م  الرتكيز على موضااااااااااااااوع النقاااااش العااااام،والقطريالعاااااملي يني الزراعيااااة وحااااالااااة األمن الغااااذائي على املسااااااااااااااتو  احلااااالااااة
 أال وهو: "تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي".

 
 وإّن املؤمتر: -29
 

 خطراً جسيماً يهدد الزراعة واألمن الغذائي؛ بالفعلأحاط علما بأن تغري املناخ يشكل  )أ(
كل ازدياد وترية شاااااااااااااايف بالفعل الدول األعضاااااااااااااااء، مبا يف ذلك عاين منها بتأثريات تغري املناخ اليت ت وأقرّ  (ب)

  ا؛ األحوال اجلوية القصوى وحدّ 
األشاااااااّد عرضاااااااة لتغري املناخ ولكنها تسااااااااهم يف الوقت عينه يف  القطاعاتأحد وأشاااااااار إىل أّن الزراعة هي  (ج)

 انبعاثات غازات االحتباس احلراري؛
يف آن  م  تغري املناخ واملسامهة يف الت فيف من أثر االنبعاثات تكيفالبأّن القطاع الزراعي قادر على  وأقرّ  (د)

 مًعا؛
، بفعل النمو الساااااااااااكاين واحلاجة إىل احلد من تأثريات تغري املناخ على الزراعة سااااااااااايتعني على أنه دوشااااااااااادّ  (ه)

 واملسامهة فيه، إنتاج املزيد باست دام قدر أقّل من املوارد وبصورة مستدامة أكثر؛
الوفاء بااللتزامات املتصاااااالة باألغذية والزراعة واليت نص عليها اتفاق باريس وأكد جمدًدا  على أمهيةد وشاااااادّ  (و)

 .2030التنمية املستدامة لعام  خطةنصوص عليها يف املقاصد التزامه بتحقيق األهدا  وامل
 

 اسااااااااااااتتنفيذ املبادرات والسااااااااااايلبلدان النامية من أجل إىل ااملؤمتر على احلاجة إىل تقدمي الدعم الدويل  دوشااااااااااادّ  -30
اليت تتناول الزراعة واألمن الغذائي وتغري املناخ بصااااااااااااااورة متكاملة م  تسااااااااااااااليط الضااااااااااااااوء على أمهية توافر التمويل الكايف 

 لإلجراءات املتصلة بتغري املناخ يف جمايل األغذية والزراعة. 
 

 فلتكيّ د يف جماال نقال املعرفاة واالبتكاارات لاملؤمتر كاذلاك البلادان واجملتم  الادويل على تكثيف اجلهو  وشااااااااااااااّج  -31
  م  تغري املناخ وزيادة قدرة أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني والشباب على الصمود.
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 المؤتمرات اإلقليمية
 10مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية واإلقليمية الناشئة عن:

 
 للمؤمتر اإلقليمي ألفريقياتقرير الدورة التاسعة والعشرين 

 11(2016أبريل/نيسان  8-4 )أبيدجان، كوت ديفوار،
 

 التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. املؤمتر أقرّ  -32
 

 املمتاز للمؤمتر اإلقليمي. هاتنظيمللكوت ديفوار، البلد املضيف،  امتنانهوأعرب عن  -33
 

 اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئتقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر 
 12(2016مارس/آذار  11-7 )بوتراجايا، ماليزيا،

 
 .فيهاملؤمتر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة  أقرّ  -34
 

 املمتاز للمؤمتر اإلقليمي. هاملاليزيا، البلد املضيف، لتنظيم امتنانهوأعرب عن  -35
 

 ألوروباتقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي 
 13(2016مايو/أيار  6-4)أنطاليا، تركيا، 

 
 املؤمتر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. أقرّ  -36
 

 املمتاز للمؤمتر اإلقليمي. هالرتكيا، البلد املضيف، لتنظيم امتنانهوأعرب عن  -37
 

 ومنطقة البحر الكارييبتقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 
 14(2016مارس/آذار  3 –فرباير/شباط  29)مكسيكو سييت، املكسيك، 

 
 املؤمتر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. أقرّ  -38
 

   املمتاز للمؤمتر اإلقليمي. هاللمكسيك، البلد املضيف، لتنظيم امتنانهوأعرب عن  -39
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 تقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
 15(2016مايو/أيار  13-9)روما، إيطاليا، 

 
 املؤمتر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. أقرّ  -40
 
 لبنان املؤمتر اإلقليمي.ترأست هبا  للطريقة اليتوأعرب عن تقديره  -41

 
 مسامهات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي الراب  ألمريكا الشمالية

 16(2016مارس/آذار  22-21)أوتاوا، كندا، 
 

 اإلقليم للسماح للدول األعضاء يف انعقدأخذ املؤمتر علمًا باملؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية الذي  -42
 األولويات.تحديد ب اخلاصة املنظمةبتقدمي إسهامات يف عملية 

 
 اللجان الفنية

 مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالميةالناشئة عن:
 

 تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة
 17(2016سبتمرب/أيلول  30 - 26)

 
املؤمتر االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة، وعلى وجه اخلصوص  أقرّ  -43

 بشأن:
 

 الدور الرئيسي الذي تؤديه الزراعة من أجل حتقيق أهدا  التنمية املستدامة؛ )أ(
وة احليوانية، لتعزيز لزراعة، مبا يف ذلك الثر والدعوة املوّجهة إىل املنظمة والبلدان لتعميم التنوّع البيولوجي يف ا )ب(

مسااااااااااااااامهتاه يف توفري خادماات النظاام االيكولوجي والتكّيف م  تغرّي املنااخ والت فيف من آثااره، والادعوة 
خالل  ،عاجلة هذا األمرملإىل جلنة الزراعة، وإىل جلنيت مصااااااااااااااايد األمساك والغابات كذلك األمر،  املوّجهة

 باعتباره مسألة شاملة؛، 2018عام اجتماعا ا القادمة يف 
وأمهية عمل املنظمة بشااااااااااأن نظم األغذية املسااااااااااتدامة يف سااااااااااياق اإلطار العشااااااااااري للربامج املتعلقة بأمناط  )ج(

 االستهالك واإلنتاج املستدامة الصادر عن األمم املتحدة؛
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ملي جدول األعمال العاوأمهية الدور الذي تضااااااطل  به املنظمة، بوصاااااافها منصااااااة حكومية دولية، يف إطار  )د(
بشاااااأن الثروة احليوانية املساااااتدامة؛ من حيث مسااااااعدة البلدان على وضااااا  االسااااارتاتيجيات اخلاصاااااة بنظم 

 االبتكار الزراعي، ودعم العمل املّتصل بنظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية؛
يني  احليوان وأصااااحاب املصاااالحة املعن التعاون املسااااتمر م  منظمة الصااااحة العاملية واملنظمة العاملية لصااااحةو  )ه(

كافة هبد  تنفيذ اإلعالن السااااياسااااي لالجتماع الرفي  املسااااتوى للجمعية العامة بشااااأن مقاومة مضااااادات 
غريه من الُنهج و امليكروبات، مبا يشمل تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية باست دام هنج "الصحة الواحدة" 

 املتعددة القطاعات؛
عمم األعضاااء أبعاد التغذية يف السااياسااات الزراعية الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذلك من خالل ضاارورة أن يو  )و(

 التعاون بني بلدان اجلنوب؛
 البلدان إىل وض  السياسات املناسبة وتنفيذها لتعزيز إنتاج البقول واستهالكها؛ حاجةو  )ز(
ء ري والقائم على األدلة واألساااااس العلمية م  إيالاملوّجهة إىل املنظمة ملواصااااالة توطيد عملها املعيا الدعوةو  )ح(

عناية خاصااااااة للزراعة اإليكولوجية والتكنولوجيا البيولوجية واإلنتاج املسااااااتدام وتغرّي املناخ والتنوع البيولوجي 
 واملكننة واإلحصاءات وسالمة األغذية والتغذية والشباب واملساواة بني اجلنسني؛

نية ساااااااتناقر، يف دور ا املقبلة، مساااااااألة إنشااااااااء جلنتني فرعيتني معنيتني بالثروة احليواوأشاااااااار إىل أن جلنة الزراعة  )ط(
 املناخ. وتغرّي 

 كما قام املؤمتر مبا يلي: -44
 

وقائمة  علمية ادئمب تتي  اليت الرتبة ملوارد املسااااااااااااااتدامة لإلدارة الطوعية التوجيهية اخلطوط باعتماد رّحب )أ(
 اخلطوط ت دامباساااااااا املنظمة أوصااااااااى كما  تنفيذها، إىل وتطّل  للرتبة، املسااااااااتدامة اإلدارة لتعزيز األدلّة على

 أنشطتها؛ يف هذه التوجيهية
 التمويل تأمنيل املتاحة اخليارات يف النظر تتوىل العضااااااااوية مفتوحة رمسية غري عمل جمموعة إنشاااااااااء إىل وأشااااااااار )ب(

 لزراعةوا األغذية منظمة بني املشاااااااااارتك األغذية سااااااااااالمة بشااااااااااأن العلمية املشااااااااااورة لربنامج واملسااااااااااتدام الكايف
 العاملية. الصحة ومنظمة

 
 تقرير الدورة احلادية والسبعني للجنة مشكالت السل 

  18(2016أكتوبر/تشرين األول  4-6)

 
 املؤمتر االساااااااتنتاجات والتوصااااااايات الواردة يف تقرير الدورة احلادية والسااااااابعني للجنة مشاااااااكالت السااااااال  وقام أقرّ  -45
 وجه اخلصوص مبا يلي: على
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على أمهية قيام املنظمة برصاااااد أساااااواق السااااال  األسااااااساااااية وعملها االساااااتشااااارايف لزيادة الشااااافافية يف  دشااااادّ  )أ(
األسااااواق واختاذ قرارات مسااااتنرية متعلقة بالسااااياسااااات، ودعا احلكومات وأصااااحاب املصاااالحة اآلخرين إىل 

ة والزراعية الطلب على الساال  األساااسااية الغذائييف ساابيل حتسااني الرصااد والتقييم للعرض و  مضاااعفة اجلهود
 وإتاحة النتائج للعموم يف الوقت املناسب؛

 احلكومات على النظر بعناية يف تداعيات أي إجراء من شاااأنه أن ُثدث اضاااطرابات يف األساااواق وشاااّج  )ب(
 ويف التدفقات التجارية وأن يؤدي إىل تقّلب األسعار؛ 

ة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصااااااااااادي على الشااااااااااراكة القائم وأثىن )ج(
للعمل سااااانويًا على إصااااادار التوقعات الزراعية املشااااارتكة بني املنظمتني، باإلضاااااافة إىل الشاااااراكة م  منظمة 

 إىل مواصلة اجلهود املبذولة هبذا االجتاه؛  وتطّل التجارة العاملية، 
القدرات البشاااارية واملؤسااااساااااتية لدى البلدان من أجل حتليل التجارة والسااااياسااااات ذات على أمهية  وشااااّدد )د(

املساااااااعدة اليت تقدمها املنظمة للبلدان من أجل  وأكد على أمهيةالصاااااالة اخلاصااااااة باألمن الغذائي والتغذية 
ة واملتصلة ياملنظمة على دعم البلدان يف العمليات التجار  وشّج تيسري احلوار بشأن السياسات التجارية، 

ا علتي أن تكون تلك العمليات متساااقة وداعمة  بالتجارة على املساااتويني اإلقليمي واملتعدد األطرا  حرصاااً
 لسعي البلدان إىل حتقيق أهدا  األمن الغذائي والعمليات املتعددة األطرا  ملنظمة التجارة العاملية؛ 

 جاحلكومات على وضااااا  وتنفيذ ساااااياساااااات وبرامج ترّوج إلنتا  وشاااااّج على املناف  العديدة للبقول،  وأثىن )ه(
 البقول واستهالكها.

 
 وعالوة على ذلك، فإن املؤمتر: -46
 

من املادة األوىل من الالئحة الداخلية  4على أنه ينبغي ملكتب جلنة مشااكالت الساال ، عمال بالفقرة  اتفق )أ(
للجنة، تقييم ما إذا كان هناك ما يربر ظاهرياً طلب عقد اجتماع للجنة االسااااااااتشااااااااارية الفرعية لتصااااااااريف 

 الفوائض ورف  توصية إىل املدير العام الذي يتعنّي عليه اختاذ قرار هنائي هبذا الشأن؛
ة تشارية الفرعية لتصريف الفوائض يف روما ضمن شعبة التجار على أن يكون مقّر أمانة اللجنة االس ووافق )ب(

 واألسواق يف املنظمة، اليت تستضيف أيًضا أمانة جلنة مشكالت السل ؛
املااا ني على إطالع النظااام العاااملي لإلعالم واإلنااذار املبكر عن األغااذيااة والزراعااة يف املنظمااة على  وحااثّ  )ج(

ة دور القرارات بذلك، مبا يشااامل تفاصااايل عن السااال  األسااااساااية املتاحنّيتهم توفري املعونة الغذائية فور صااا
وطريقة تقدمي اهلبة واالسااااات دام املنشاااااود من املعونة الغذائية، فضاااااالً عن إعطاء بيانات ساااااابقة عن حتويل 

مة نقدية ياملعونة الغذائية العينية إىل قيمة نقدية، مبا يف ذلك القيمة اإلمجالية للمعونة الغذائية احملولة إىل ق
 واست دام األموال اليت ّ  مجعها من خالل حتويلها إىل قيمة نقدية؛ 

 إىل عقد مزيد من االجتماعات الوزارية عن أسواق السل  األساسية وأسعارها يف املستقبل؛ وتطّل  )د(
 وأحاط علًما بقرار اإلبقاء على اسم اللجنة على حاله أي جلنة مشكالت السل . )ه(
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 رة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساكتقرير الّدو 
 19(2016يوليو/متّوز  11-15)

 
املؤمتر االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك، وقام على وجه  أقرّ  -47

 اخلصوص مبا يلي:
 

 هبذا التقرير، يماملرفق جارد يف على  و ما هو و ، اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصااااااااايد عتمدا )أ(
 يفميكن لألعضااااااااااااااء واجملتم  الدويل اسااااااااااااات دامها كمرج   توجيهيةباعتبارها وثيقة  د على أمهيتهاشااااااااااااادّ و 

 األنشطة ذات الصلة؛
إزاء الدور الذي تؤديه املنظمة يف منتديات األمم املتحدة وعمليا ا املتعّلقة مبصااااااااااااااايد  أعرب عن تقديرهو  )ب(

 لعمليات؛هذه ا يفالضطالع املنظمة بدور ريادي أكرب  أعرب عن دعمهو ، األمساك وتربية األحياء املائية
د غري القانوين ملن  الصاااااااااي بزيادة عدد األطرا  يف االتفاق بشاااااااااأن التدابري اليت تت ذها دولة امليناء رّحبو  )ج(

، وباالجتماع األّول 2009إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاااااااااااااااء عليه الصااااااااااااااادر عن املنظمة يف عام  دون
 ؛2017مايو/أيّار  31إىل  29االتفاق الذي انعقد يف أوسلو، النرويج خالل الفرتة املمتدة من  لألطرا  يف

دور مصااايد األمساك وتربية األحياء املائية بالنساابة إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وأمهية  شاادد على أمهيةو  )د(
 هذا مبواصاالة العمل يف رّحباحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، ال ساايما يف ساالساالة القيمة بعد احلصاااد و 

 اجملال؛
ق ايد األمساك الصاااغرية احلجم يف سااايااخلطوط التوجيهية الطوعية لضااامان اساااتدامة مصااا على أمهية شاااددو  )ه(

بدمج اخلطوط التوجيهية هذه يف السااياسااات واالساارتاتيجيات  رّحباألمن الغذائي والقضاااء على الفقر، و 
 اإلقليمية والوطنية وأنشطة التنفيذ املرتبطة هبا؛

ر من د واملهدعلماً بالعمل اجلاري بشااااأن مسااااائل املسااااافنة وتوساااايم معدات الصاااايد واحلد من الفاق وأخذ )و(
األغذية يف مصااااااايد األمساك، وبأن هذه املسااااااائل سااااااتكون حمط تركيز مسااااااتمر خالل الدورة املقبلة للجنة 

 مصايد األمساك؛
 أن حتافظ املنظمة على قدرا ا الفنية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ د على أمهيةشدّ و  )ز(
لة دعم اشااااااااااااااّج  و  )ح( لبلدان النامية يف جمايل مصااااااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية املنظمة على مواصاااااااااااااا

 القدرات. تنمية عرب
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 20(2016يوليو/ متّوز  22-18) تقرير الّدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات
 
اجمللس االسااااااااااااااتنتاجات والتوصاااااااااااااايات الواردة يف تقرير الدورة الثالثة والعشاااااااااااااارين للجنة الغابات. وعلى وجه  أقرّ  -48

 املؤمتر البلدان إىل القيام مبا يلي: دعااخلصوص، 
 

حتسني تنسيق السياسات اخلاصة بالغابات والزراعة واألغذية واست دام األراضي والتنمية الريفية من أجل  )أ(
يف است دام األراضي بفعالية أكرب؛ وتشجي  الت طيط املتكامل الست دام األراضي؛ وتعزيز ضبط التغرّي 

حقوق احليازة؛ واساااااات دام أدوات مناساااااابة يف جمال السااااااياسااااااات لزيادة اإلنتاج الزراعي املسااااااتدام واإلدارة 
 املستدامة للغابات؛

كة مشااااااارت جهود  بذلاصااااااار احلوار بشاااااااأن وتعزيز اساااااااتدامة الزراعة والغابات ومصاااااااايد األمساك؛ وتوطيد أو  )ب(
حتقيق أهدا  التنمية املسااااااااااااااتدامة؛ واسااااااااااااااتعراض اآلليات واألدوات املوجودة  بغيةإلحداث تغيري حتويلي 

وتكييفها على غرار الربامج الوطنية للغابات، واملعايري واملؤشاارات لإلدارة املسااتدامة للغابات، هبد  إرشاااد 
لالساااااااتدامة عرب القطاعات؛ وتعزيز اإلجراءات املّتساااااااقة والفّعالة يف  القرارات ودعمها حتقيقاً  صااااااان عملية 

 ؛2030جمال اإلدارة املستدامة للغابات دعماً لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
وتعزيز عملية مج  البيانات عن الغابات لدعم رصااااااااااااااد التقدم احملرز يف حتقيق مقاصااااااااااااااد أهدا  التنمية  )ج(

 ات العاملية واإلقليمية والوطنية؛املستدامة على املستوي
لة ومشرتكة بني ج متكاموتعزيز األطر والعمليات املؤسسية لضمان اتباع هُنج سليمة يف جمال الغابات، وهنُ  )د(

القطاعات يف جمال تغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل النظر يف إدراج الغابات ضااااااامن املساااااااامهات احملددة 
 ؛طنية اخلاصة هبا، حسب االقتضاءوطنياً و/أو خطط التكّيف الو 

وتوطيد االستثمارات والشراكات وتعزيز الوصول إىل املوارد املالية لتحسني متويل اإلدارة املستدامة للغابات  )ه(
 ومعاجلة تغرّي املناخ؛

 نشر اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد الوطين للغابات وتنفيذها؛و  )و(
املهم الذي تؤديه الغابات واألشااااجار خارج الغابات من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية  الدورتعميم و  )ز(

 ضمن السياسات والربامج وعرب مجي  أبعاد األمن الغذائي األربعة؛
ن و  )ح( ساااااتصاااااالح األراضاااااي املتدهورة؛ ودعم اإلجراءات الالنظر يف تعزيز حشاااااد املوارد بشاااااكل مبتكر وحمساااااّ

 .ة مبزيد من الفعالية والنجاح يف حتقيق حتدي بون واملبادرات العاملية ذات الصلةملسامهالرامية إىل ا
 
املؤمتر إىل املنظمة أن تعزز عملها يف جمال الغابات الشااامالية واملعتدلة، م  مراعاة مساااامهتها يف تنفيذ  طلبكما  -49

 يز األمن الغذائي والتغذية.، مبا يف ذلك مكافحة تغري املناخ وتعز 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
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 (2015أكتوبر/تشرين األول  15-12تقريرا الدورتين الثانية واألربعين )

 21( للجنة األمن الغذائي العالمي2016أكتوبر/تشرين األول  21-17والثالثة واألربعين )
 
 إّن املؤمتر: -50
 

االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( يف دورتيها الثانية واألربعني أقر  )أ(
 واألربعني؛ والثالثة

أصااااااحاب املصاااااالحة على تعزيز ودعم تنفيذ "إطار العمل بشااااااأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل  وشااااااّج  )ب(
"ربط أصااااحاب احليازات الصااااغرية باألسااااواق"؛ األزمات املمتدة "، والتوصاااايات بشااااأن السااااياسااااات حول 

"واملياه من أجل األمن الغذائي والتغذية"، "والتنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي 
 أدوار للثروة احليوانية؟؛

بيق اخلطوط طم املنبثق عن احلدث املواضااااايعي العاملي األول للجنة بشاااااأن اسااااات دام وتم القيّ بالتعلّ  وساااااّلم )ج(
 التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة، وأشار إىل أمهية وظيفة الرصد اليت تقوم هبا اللجنة؛

، مبا يف ذلك من خالل تقدمي 2030بالتزام اللجنة باملسااااااااااااااامهة يف خطة التنمية املسااااااااااااااتدامة لعام  ورّحب )د(
 مسامهات إىل املنتدى السياسي الرفي  املستوى؛

بالتغذية،   النهوضيفدور مهم من تضطل  به اللجنة، يف إطار الوالية امللقاة على عاتقها، ما سأشار إىل و  )ه(
 فضال عن مسامهتها يف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية؛

لجنة إىل رد اللجنة على التقييم من أجل كفالة اسااااتدامة ال وتطّل وأشااااار إىل أمهية التقييم املسااااتقل للجنة،  )و(
 وفعاليتها وكفاء ا يف املستقبل؛

 بعمل فريق اخلرباء الرفي  املستوى التاب  للجنة؛ وأشاد )ز(
إىل االلتزام باللجنة من جانب مجي  أصاااااااااااااحاب املصااااااااااااالحة فيها، مبا يف ذلك الوكاالت اليت توجد  وتطّل  )ح(

ضمان عبء عمل معقول م  إعادة روما، وإىل ضمان متويل ثابت للجنة م  مراعاة احلاجة إىل  مقارها يف
 تأكيد رؤية اللجنة يف الوقت نفسه.
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 ومسائل السياسات األخرى الموضوعيةالمسائل 
 التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة/خطة التنمية 

 203022 لعام المستدامة
 
 إّن املؤمتر: -51
 

جبهودها الرامية إىل ضااامان املشااااركة املساااتمرة يف عمليات  وأشاااادأشاااار إىل العمل الذي قامت به املنظمة  )أ(
ورصاااااااااادها ومتابعتها واسااااااااااتعراضااااااااااها على املسااااااااااتويات الوطنية  2030تنفيذ خطة التنمية املسااااااااااتدامة لعام 

 والعاملية؛ واإلقليمية
إىل رف    لّ وتطوأشااااااار إىل التقّدم احملرز يف وضاااااا  املؤشاااااارات العاملية اخلاصااااااة بأهدا  التنمية املسااااااتدامة،  )ب(

 األمانة لتقارير دورية؛
مه إىل أصاااااحاب املصااااالحة الوطنيني، وذلك لضااااامان أن املنظمة مبواصااااالة تعزيز الدعم الذي تقدّ  وأوصاااااى )ج(

األغذية والزراعة حتظيان مبكانة بارزة يف األولويات احملددة وطنيا، ولتعزيز قدرات أصااااااااااااااحاب املصاااااااااااااالحة 
 الوطنيني على الرصد ورف  التقارير؛

، مبا يف ذلك 2030األمانة على رصااااااد التقّدم احملرز يف املشاااااااركة يف خطة التنمية املسااااااتدامة لعام  وشااااااّج  )د(
 تقدمي تقارير هبذا الشأن إىل منتدى األمم املتحدة السياسي الرفي  املستوى؛

تقارير عن  األعضااااء على رف  وشاااّج وأشاااار إىل الطاب  التكميلي للمؤشااارات الوطنية واإلقليمية والعاملية،  )ه(
إطار املؤشااااااااااااارات العاملية بالصااااااااااااايغة اليت أقر ا اللجنة اإلحصاااااااااااااائية لألمم املتحدة واجمللس االقتصاااااااااااااادي 

 واالجتماعي؛
على تعزيز الشاااااااااراكات والتحالفات من أجل دعم تعبئة املوارد لتنفيذ أهدا  التنمية املساااااااااتدامة  وشاااااااااّج  )و(

 وخطة عمل أديس أبابا.
 

 للعمل المتحدة األمم عقد تنفيذ بشأن المرحلي التقرير
 23بالتغذية المعني الثاني الدولي المؤتمر أعمال ومتابعة التغذية أجل من

 
 إّن املؤمتر: -52
 

 ( من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛2025-2016بإعالن عقد العمل من أجل التغذية )رّحب  )أ(
لعمل من االلتزامات الصااادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وتنفيذ عقد ابالتقدم احملرز ملتابعة وأقّر  )ب(

 أجل التغذية، مبا يف ذلك وض  برنامج عمله؛
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املنظمة على تقدمي مزيد من الدعم إىل أعضاااااااااااائها، مبا يف ذلك من خالل عقد العمل من أجل  وشاااااااااااّج  )ج(
 ا يات العاملية اخلاصااااااااااااااة بالتغذية على أكمل وجه، ومتاشاااااااااااااايً التغذية، يف إطار اجلهود املبذولة لتحقيق الغا

 م  االلتزامات الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ومقاصد أهدا  التنمية املستدامة؛
األعضاء على إقامة شبكات للعمل من أجل تقدمي الدعم املتبادل لإلسراع يف تنفيذ برنامج عمل  وشّج  )د(

أجل التغذية وعرض التزامات العمل احملددة والقابلة للقياس واليت ميكن بلوغها والواقعية  عقد العمل من
 اخلاصة هبم. واحلسنة التوقيت

التغذية م  الكيانات األخرى ذات الصاااااالة وأصااااااحاب  قضااااااايااملنظمة على تعزيز التعاون بشااااااأن  وشااااااّج  )ه(
 ذائي العاملي.املصلحة املعنيني اآلخرين، مبا يف ذلك جلنة األمن الغ

 
  ل أربع سنواتكالتقرير المرحلي عن االستعراض الشامل الذي يجري  

 24التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية
 

 إّن املؤمتر: -53
 

على األمااااناااة جلودة التقرير وللتقااادم احملرز يف تنفياااذ قرارات اجلمعياااة العااااماااة لألمم املتحااادة بشااااااااااااااااأن  أثىن )أ(
 االستعراض الشامل الذي جيري كل أرب  سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية؛

ة من دوأشاااااااااار إىل أّن املنظمة ملتزمة بتنفيذ املبادئ والتوجيهات اليت وضاااااااااعتها اجلمعية العامة لألمم املتح )ب(
خالل االساااتعراض الشاااامل الذي جيري كل أرب  سااانوات لساااياساااة األنشاااطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت 

 هبا منظومة األمم املتحدة والبلدان األعضاء؛ تضطل 
على أّن اجلهود اليت تبذهلا املنظمة حالًيا لتنفيذ االساااااااااتعراض الشاااااااااامل الذي جيري كل أرب  سااااااااانوات  وشااااااااادد )ج(

 2020-2017صااة يف ما يتعلق باالسااتعراض الشااامل اجلديد الذي جيري كل أرب  ساانوات للفرتة سااتتواصاال، خا
 ويف املرحلة االنتقالية إىل أهدا  التنمية املستدامة على صعيد منظومة األمم املتحدة ككّل.

 
 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد لهيئة العادية عشرة السادسة الدورة تقرير

 25(2017 شباط/فبراير 3 – الثاني كانون/يناير 30)
 
 إّن املؤمتر: -54
 

 ؛واعتمدهبتقرير الدورة العادية السادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  رّحب )أ(
بااالتقرير م  التااأكيااد جمااددًا على االلتزام العاااملي خبطااة العماال  دالاملرفق الوارد يف  3/2017القرار  واعتمااد )ب(

 العاملية للموارد الوراثية احليوانية؛
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بااالتقرير بشاااااااااااااااأن مساااااااااااااااامهااة اهليئااة يف حتقيق أهاادا  التنميااة  هاااءاملرفق الوارد يف  4/2017القرار  واعتمااد )ج(
 املستدامة؛

يئة رد وتقاسم منافعها اليت من املقرر أن تعقدها أمانة اهلحبلقة العمل الدولية بشأن الوصول إىل املوا ورّحب )د(
 شاااااّج و بالتعاون م  أمانيت اتفاقية التنوّع البيولوجي واملعاهدة الدولية، رهناً بتوافر موارد من خارج امليزانية، 

 اجلهات املا ة على توفري املوارد الالزمة.
 

 نتائج االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي:
 26تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية 

 
 إّن املؤمتر: -55
 

 مببادرة املنظمة للعمل كمنصة لتعميم التنوع البيولوجي؛ رّحب )أ(
منظمات  اتفاقية التنوّع البيولوجي وغريها من على غرار من املنظمة أن تيّسر، بالتعاون م  شركائها وطلب )ب(

تصالحه وإدارته واس واست دامه املستدام التنوع البيولوجيإجراءات من شأهنا حفظ إدراج  األمم املتحدة،
 يف خمتلف القطاعات الزراعية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.بشكل منّظم ومّتسق 

 
 العالمية:السنوات الدولية واأليام 

 
 201527تقييم السنة الدولية للرتبة يف 

 
 إّن املؤمتر: -56
 

 ؛2015التقرير املتعلق بتقييم السنة الدولية للرتبة يف  أقر )أ(
يف ساااااااياق السااااااانة الدولية  باإلجنازات الكبرية اليت حتققت على املساااااااتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية وأقرّ  )ب(

 ؛2015 للرتبة يف
 ؛2030على أمهية الرتبة بالنسبة إىل املسامهة يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة حبلول عام  وسّلط الضوء )ج(
أعضاااء املنظمة ومجي  أصااحاب املصاالحة املعنيني على مواصاالة الزخم الذي حتقق من حيث اختاذ  وشااّج  )د(

 سااااااااااااتدامة للرتبة عن طريق مبادراتاإلجراءات امللموسااااااااااااة ملكافحة تدهور الرتبة ومن أجل تعزيز اإلدارة امل
 خمتلفة، مبا فيها الشراكة العاملية من أجل الرتبة؛
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أعضااااااء املنظمة إىل مواصااااالة دعم جهود التوعية بأمهية الرتبة من خالل املشااااااركة يف االحتفال باليوم  ودعا )ه(
ارمها ا العاملية للرتبة باعتبديساااااااااامرب/كانون األّول، والرتويج جلائزة غلينك 5العاملي للرتبة الذي سااااااااااينّظم يوم 

 منصتني مهمتني ستحمالن راية السنة الدولية للرتبة.
 

 201628تقييم السنة الدولية للبقول يف 
 
 إّن املؤمتر: -57
 

 ؛2016التقرير املتعلق بتقييم السنة الدولية للبقول يف  أقر )أ(
 سااااااااياق الساااااااانة يفالوطنية واإلقليمية والعاملية ا باإلجنازات الكبرية اليت حتققت على املسااااااااتويات وأخذ علمً  )ب(

 ؛2016الدولية للبقول يف 
أعضااااااء املنظمة وغريهم من أصاااااحاب املصااااالحة املعنيني على دعم أنشاااااطة متابعة السااااانة الدولية  وشاااااّج  )ج(

للبقول، على أن متّول من املساااامهات الطوعية، والرتويج للرساااائل واملواضاااي  اخلاصاااة بالسااانة الدولية للبقول 
 إلقليمية والدولية؛، وال سيما املسائل اليت   حتديدها خالل املشاورات ا2016يف فرتة ما بعد عام 

 .2030البقول بالنسبة إىل حتقيق أهدا  التنمية املستدامة حبلول عام  وشدد على أمهية )د(
 

 202029 يف النباتية للصحة دولية سنة ختصيص اقرتاح
 
 للصاااااحة دولية سااااانة عن لإلعالن املائة بعد واخلمساااااني اخلامساااااة دورته يف اجمللس أقرّه الذي االقرتاح املؤمتر درس -58

 هبذا التقرير. واو باملرفقالوارد  5/2017القرار  واعتمد 2020 يف النباتية
 

 202230 يف احلرفية املائية األحياء األمساك وتربية ملصايد دولية سنة ختصيص اقرتاح
 
 ملصااايد دولية ساانة عن لإلعالن املائة بعد واخلمسااني اخلامسااة دورته يف اجمللس أقرّه الذي االقرتاح يف املؤمتر نظر -59

 هبذا التقرير. زاي باملرفقالوارد  6/2017القرار  واعتمد 2022 عام يف احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك
 31لإلبليات دولية سنة ختصيص اقرتاح

 
إلبليات لنظر املؤمتر يف االقرتاح الذي أقرّه اجمللس يف دورته السادسة واخلمسني بعد املائة لإلعالن عن سنة دولية  -60

 هبذا التقرير. حاء باملرفقالوارد  7/2017القرار  واعتمد 2024يف عام 
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 32للنحل عاملي يوم ختصيص اقرتاح

 
نظر املؤمتر يف االقرتاح الذي أقرّه اجمللس يف دورته اخلامسااااااااة واخلمسااااااااني بعد املائة لإلعالن عن يوم عاملي للنحل  -61
 ا التقرير.هبذ طاء باملرفقالوارد  8/2017القرار  واعتمدمايو/أيّار  20 يف
 

 33تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملكافحة عاملي يوم ختصيص اقرتاح
 
 ملكافحة عاملي يوم عن لإلعالن املائة بعد واخلمسااااني اخلامسااااة دورته يف اجمللس أقرّه الذي االقرتاح يف املؤمتر نظر -62

 هبذا التقرير. ياء باملرفقالوارد  9/2017القرار  واعتمد حزيران،/يونيو 5 يف تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد
 

 34اقرتاح ختصيص يوم عاملي للبقول
 
نظر املؤمتر يف االقرتاح الذي أقرّه اجمللس يف دورته السادسة واخلمسني بعد املائة والرامي إىل ختصيص احتفال  -63

 هبذا التقرير. كا  باملرفقالوارد  10/2017القرار  واعتمدفرباير/شباط،  10سنوي لليوم العاملي للبقول يوم 
 
 وأشار املؤمتر إىل أن األنشطة املرتبطة باليوم العاملي للبقول ستمّول من املسامهات الطوعية بالكامل. -64
 

 35األغذية لسالمة عاملي يوماقرتاح ختصيص 
 
 عاملي يوم عن إلعالنل والثالثني التاساااااااااااعة دور ا يف الغذائي، الدساااااااااااتور هيئة أقرّته الذي االقرتاح يف املؤمتر نظر -65

 هبذا التقرير. الم باملرفقالوارد  11/2017القرار  واعتمد حزيران،/يونيو 7 يف األغذية لسالمة
 

 برنامج األغذية العالمي المشترك بين األمم المتحدة
  36ومنظمة األغذية والزراعة

 
 إّن املؤمتر: -66
 

 اجمللس االقتصااااادي إىل ةالساااانوية للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي )الربنامج( املرفوع التقارير أقرّ  )أ(
 ؛2015و 2014واالجتماعي لألمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة بشأن أنشطته يف عامي 

حتدي  مبشاركة الربنامج يف جهود التنسيق وإقامة الشراكات، فضالً عن اخنراطه م  الشركاء يف اوأخذ علمً  )ب(
 القضاء على اجلوع ووض  أهدا  التنمية املستدامة؛
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جبهود الربنامج الرامية إىل توطيد أواصر التعاون م  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وغريها من  ورّحب )ج(
 األمم املتحدة؛الشركاء يف منظومة 

 بعمل الربنامج يف جمايل التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛ا وأخذ علمً  )د(
مبوظفي الربنامج على عملهم الدؤوب يف ظل ظرو  صاااااااااااعبة من أجل معاجلة حاالت طارئة متزامنة ونّوه  )ه(

 أزمات ممتدة.إضافة إىل  2واملستوى  1 ىمن املستو 
 

 201937-2018موضوع فترة السنتين 
 
 .تغرّي املناخ وأثره على عمل املنظمة وأنشطتها""، وهو 2019-2018املؤمتر موضوع فرتة السنتني  أقرّ  -67
 
 إّن املؤمتر:و  -68
 

دامة لعام اتفاق باريس وخطة التنمية املست مثلعاملية مستجدات يف ضوء  االقرتاححسن توقيت أشار إىل  )أ(
تغرّي املناخ وإطالق برنامج العمل العاملي بشااااااااأن ب اخلاصااااااااةاملنظمة  اساااااااارتاتيجية، إىل جانب اعتماد 2030

 األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
(، 2019-2018اقرتاح مواضااي  ميكن النظر فيها يف الفرتة ) 8بإدراج موضااوع الشااراكات يف الفقرة  وأوصااى )ب(

والفقرة الفرعية )ب( عن املؤمترات اإلقليمية  )أ( عن اللجان الفنية رة الفرعيةوذلك ضاااااااااااااامن كل من الفق
إىل  باالسااااتفادةمن شااااأهنا أن تساااام  الشااااراكات الشاااااملة ف .C 2017/35 Rev.1من الوثيقة  2018 لعام

 جلهود التنفيذ. اتآزر دعمً الأقصى درجة من أوجه 
 
 وإّن املؤمتر: -69
 

أشاااااااار أيضااااااااً إىل الدور املهم الذي يتعنّي على املنظمة االضاااااااطالع به لدعم البلدان يف تنفيذ مساااااااامها ا  )أ(
يادة جهودها العامة الرامية إىل التكّيف م  تغرّي املناخ وز  سااااااااااااااياقاحملددة وطنياً مبوجب اتفاق باريس، ويف 

 كن؛مم من آثاره إىل أقصى حد   م  املسامهة يف الوقت ذاته يف الت فيف القدرة على الصمود أمامه
 منتظمة إىل دوهلا األعضااااااااااااء بشاااااااااااأن التقّدم احملرز  بصاااااااااااورةمعلومات حمّدثة  تقدمياملنظمة على  وشاااااااااااّج  )ب(

 تغرّي املناخ.ب اخلاصةيف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة 
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 مسائل البرنامج والميزانية
 201538-2014تقرير تنفيذ البرامج للفترة 

 
 إّن املؤمتر: -70
 

رير تنفيذ الربامج بشاااااااأن تق النتائج اليت خلص إليها تقرير الدورة الرابعة واخلمساااااااني بعد املائة للمجلس أقرّ  )أ(
 ؛2015-2014للفرتة 

واليت مّكنت املنظمة من حتقيق نتائج  2012بالتغريات التحولية اليت تشااااااااااااااهدها املنظمة منذ عام ورّحب  )ب(
 ؛2017-2014إجيابية ضمن اإلطار االسرتاتيجي املراج  واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

ب مبسااااااااااااااااامهاااة املنظماااة 2015-2014إزاء تنفياااذ برناااامج العمااال للفرتة  وأعرب عن ارتيااااحاااه العاااام )ج( ، ورحاااّ
لرامية إىل معاجلة اجلوع وانعدام األمن الغذائي اإلجنازات العاملية الرئيسااااااااااااااية يف جمال السااااااااااااااياسااااااااااااااات ا يف

 التغذية؛ وسوء
لى مواصااالة اجلهود ع وشاااّج بالنسااابة العالية من النتائج احملققة على املساااتويني القطري واإلقليمي، ورّحب  )د(

 املركزة من خالل املبادرات اإلقليمية؛
مليون دوالر  6.36إزاء زياادة الكفااءة والقيماة مقاابال املاال، مباا يف ذلاك حتادياد مبلغ  وأعرب عن ارتيااحاه )ه(

 أمريكي كوفورات؛
إزاء تعميم املساااااواة بني اجلنسااااني يف أنشااااطة املنظمة، إىل جانب اجلهود املبذولة لتعزيز  وأعرب عن تقديره )و(

ات يف بني بلدان اجلنوب والتوازن بني اللغ والتعاون يف ما ،الشراكات، مبا يف ذلك م  األوساط األكادميية
 إىل مواصلة االهتمام يف هذا الصدد؛ وتطّل منتجات املنظمة، 

ا يف ذلك إىل تعديل غايات املؤشاااااااااااااارات، مبوتطّل  الصاااااااااااااايغة اجلديدة لوثيقة تقرير تنفيذ الربامج، ب ورّحب )ز(
 يف النساااااااااااااا اة املقبلاة من تقرير غااياات أكثر طموحاا، ومواصاااااااااااااالاة تنقي  اإلبالغ عن النتاائج وامل رجاات

 ؛ الربامج تنفيذ
 .2015-2014تقرير تنفيذ الربامج للفرتة وأقّر  )ح(

 
 201739 لعام تقرير تقييم البرامج

 
 إّن املؤمتر: -71
 

 ، مبا يف ذلك النتائج الرئيسااااااااااااية املنبثقة عن عمليات التقييم املواضاااااااااااايعية7201 بتقرير تقييم الربامجب رحّ  )أ(
 ؛2016 - 2015املنجزة خالل الفرتة  ،واالسرتاتيجية والقطرية واخلاصة باملشاري 
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باادور املنظمااة واملزايااا النساااااااااااااابيااة اليت تتمت  هبااا يف عاادة جماااالت وأنشااااااااااااااطااة هااامااة متصاااااااااااااالااة بااالزراعااة  قرّ وأ )ب(
 ؛القدرات الغذائي، ضمن مجلة أمور أخرى منها املساعدة يف جمال السياسات وبناء األمنو 
إىل تعزيز  أدىوالاااذي م احملرز من قبااال املنظماااة يف جماااال تطبيق الالمركزياااة تقااادّ إزاء ال وأعرب عن تقاااديره )ج(

ما القطاع سي التنسيق م  الشركاء الوطنيني، وإقامة شراكات اسرتاتيجية م  أصحاب مصلحة آخرين، ال
لة تعزيز هذه إىل مواصاااااااااااا وتطّل اخلاص واجلهات الفاعلة اإلمنائية الرئيسااااااااااااية، والتعاون بني بلدان اجلنوب، 

 خاصة م  القطاع اخلاص؛ ،الشراكات
إقامة التعاون م  وكاالت األمم املتحدة األخرى، مبا فيها برنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل  وشّج  )د(

 إىل مواصلة التقدم يف هذا املضمار؛ وتطّل راعية، للتنمية الز 
التقييم م  اإلطار االسااااااارتاتيجي املراج  للمنظمة من خالل عمليات أنشاااااااطة وأشاااااااار إىل حتسااااااان مواءمة  )ه(

 التقييم اجلارية لألهدا  االسرتاتيجية للمنظمة؛
اواة بني م عمل املنظمة بشااااااأن املسااااااوتطّل  إىل تقيي بتعميم القضااااااايا الشاااااااملة وزيادة االهتمام هبا،ورّحب  )و(

 ؛2019 عام اجلنسني، الذي سيعرض على املؤمتر يف
ذلك  يف امبللتحسينات املعتمدة من قبل مكتب التقييم، وتطّل  إىل حتسينات إضافية، وأعرب عن تقديره  )ز(

 يف ما يتعلق حبسن توقيت عمليات التقييم والردود عليها.
 

 40اإلطار االستراتيجي المراجع
 
 :وقام مبا يلي املؤمتر باإلطار االسرتاتيجي املراج  رّحب -72
 

تحديات الرئيساااااااااية اليت من املتوّق  أن تواجهها البلدان يف جمايل األغذية الوصاااااااااف الواضااااااااا  للأشاااااااااار إىل  )أ(
 والزراعة يف السنوات القادمة؛

لتغذية بني تغري املناخ واالقائمة فهم الصاالة بشااأن زيد من البحوث املوأشااار إىل أن هناك حاجة إىل إجراء  )ب(
 ؛نظم الغذائيةوال

اليتها علومات متعّلقة بو إىل البلدان األعضااااء للحصاااول على ماملنظمة أن الطلبات املوجهة من وأشاااار إىل  )ج(
 لقانون الدويل والوطين؛ينبغي أن تظل ممتثلة ألحكام ا

وأهدا   2030 ملواءمة األهدا  االسارتاتيجّية للمنظمة م  خطة التنمية املساتدامة لعام وأعرب عن تقديره )د(
 التنمية املستدامة الواردة فيها؛

 ؛6اهلد   عنوان ركيزور تلتغيري حم وأعرب عن دعمه )ه(
ص خا هتماماالسااااارتاتيجية، م  إيالء ا اهدافهألوواقعية  اطموحأكثر وضااااا  غايات املنظمة على  شاااااّج و  )و(

 ملوارد؛توافر ال
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على اإلطااار االساااااااااااااارتاتيجي املراج  م  التااأكيااد جمااددًا على دعمااه لرؤيااة املنظمااة وأهاادافهااا  وصاااااااااااااااادق )ز(
 العاملية. وغايا ا

 
 201941-2018 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 

 
 2019-2018وبرنااااامج العماااال وامليزانيااااة للفرتة  2021-2018يف اخلطااااة املتوسااااااااااااااطااااة األجاااال للفرتة  املؤمترنظر  -73
لك يف معلومات إضااااااااااافية قّدمتها األمانة يف مذكرات املعلومات املالحظات والتوصاااااااااايات الصااااااااااادرة عن اجمللس، وكذ يفو 

 .4و 3و 2و 1 رقم
 
 :ملؤمترا ملتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية، فإنّ ويف ما يتعلق جبوهر االقرتاحات الواردة يف اخلطة ا -74
 

عن  أعربو باالستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة يف اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل،  رّحب )أ(
وم   2030 ملواءمة األهدا  االساااااارتاتيجية للمنظمة بشااااااكل وثيق م  خطة التنمية املسااااااتدامة لعام تقديره

 التنمية املستدامة؛أهدا  
األولويات وختصاااااااااااااايص املوارد وكذلك حتديد جماالت إلغاء الرّتكيز الرباجمي بالنساااااااااااااابة إىل األهدا   وأّيد )ب(

 املستقبل؛ إىل إدراج األثر املرتتب على النتائج يف برامج العمل وامليزانية يف وتطّل ، 6 االسرتاتيجية واهلد 
وكاااذلاااك على )ز( 52)ب( و52ت لألولوياااات الواردة يف الفقرتني على إعاااادة صاااااااااااااايااااغاااة التعريفاااا ووافق )ج(

ا ،C 2017/3 من الوثيقاااااةتوجيهاااااات يف قراءة فقرات حماااااددة   هو مشااااااااااااااااااار إلياااااه يف الوثيقاااااةملاااااا  وفقاااااً
C 2017/LIM/4 Rev.1؛ 

يت سااتعقد يف دورته الض مؤشاارات خمرجات األهدا  االساارتاتيجية وغايا ا ر سااتعأن اجمللس سااي إىل وأشااار )د(
على برناااااامج العمااااال وامليزانياااااة  يف التعاااااديالتيف ديساااااااااااااامرب/كاااااانون األول على  و ماااااا هو معروض 

 ؛2019-2018 للفرتة
راكات لتمكني املنظمة من تعزيز مزاياها النسااااااااابية، مبا يف ذلك وشاااااااااّج  )ه(  على مواصااااااااالة االساااااااااتعانة بالشاااااااااّ

شااااااااااااااعبة التساااااااااااااامية اجلديدة املقرتحة لعلى  ووافقخالل التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي،  من
 .الشراكات والدعوة وتنمية القدرات والتعاون بني بلدان اجلنوب

 
 ؤمتر:فإن املباإلضافة إىل ذلك، و  -75
 

بر  )أ( ااعتباااره باا كاااماًل   تنفيااًذا مبسااااااااااااااتوى امليزانيااة االمسيااة الثاّاابتااة املقرتح لتنفيااذ برنااامج العماال حااّ  واقعيًاا اقرتاحااً
 بالنظر إىل األوضاع العاملية السائدة على مستوى االقتصاد الكّلي؛ خاصةً ، وابتكاريًا
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لتحادياد جمااالت الرتكيز وإلغااء الرتكيز والوفورات املقرتحاة من أجال إعاادة ختصاااااااااااااايص  وأعرب عن تقاديره )ب(
مليون دوالر أمريكي لزياااادة القااادرات الفنياااة يف اجملااااالت اليت أساااااااااااااانااادت إليهاااا أولوياااة أكرب  23.7 مبلغ

 ولتحسني تنفيذ الربامج؛
األعضاااااء على توفري مسااااامهات طوعية ملعاجلة األولويات اليت مل يكن باإلمكان اسااااتيعاهبا ضاااامن  وشااااّج  )ج(

 ؛ميزانية امسية ثابتة موارد االعتمادات الصافية لربنامج العمل وامليزانية يف ظل
 متاشاااااااًيات الصاااااااافية املرصاااااااودة، ايف املائة من االعتماد 14بزيادة حصاااااااة برنامج التعاون التقين إىل  ورّحب )د(

 ؛6/2015وتوصية املؤمتر رقم  9/89قرار املؤمتر رقم  م 
طبية التزامات التغطية الشااااااااااااار إىل املناقشااااااااااااات اليت جتريها املنظمة ونظام األمم املتحدة املوّحد بشااااااااااااأن وأ )ه(

ياطيات االحتالسااايولة و و  املايل الوضااا األمانة على مواصااالة جهودها لتحساااني  وشاااّج انتهاء اخلدمة،  بعد
 .الطويلعلى املدى 

 
لالئحة املالية، اسااااااااااااات دام أي رصااااااااااااايد غري منفق من من ا 2-4املادة  ملؤمتر للمدير العام، على الرغم منا وأجاز -76

لالساااات دام مرة واحدة لدعم برامج املنظمة، مبا يف ذلك الصااااندوق اخلاص ألنشااااطة التمويل  2017-2016الفرتة اعتمادات 
 تشرين الثايننوفمرب/يف ن يهما املعقوديواجمللس يف اجتماع ،الربنامج واملاليةجلنيت باالتفاق م  االجتماع املشرتك بني  ،اإلمنائي

مببلغ متاشااايا م  اللوائ  املعمول هبا  2019-2018الفرتة  يفجهزة الرئاساااية األسااايتم إبالغ و . 2017 األولكانون   ديسااامرب/ -
 واست دام أي رصيد مرحل.

 
  :املؤمتر القرار التايل حسبما أوصى به اجمللس اعتمدو  -77
 

 12/2017القرار 
 

 2019-2018 الفترة ميزانية اعتمادات
 
 المؤتمر، إن

  العام؛ املدير من ماملقدّ  وامليزانية العمل برنامج يف نظر أن بعد
 املالية الساااااااااااااانتني لفرتة أمريكي دوالر 1 050 635 000 البالغة املقرتحة الصااااااااااااااافية اإلمجالية االعتمادات يف نظر أن وبعد

 هامبوجب تعادل أن يُفرتض واليت أمريكًيا دوالرًا 22.1 = يورو 1 وقدره 7201-6201 الفرتة يف الصاااااار  بسااااااعر 8201-9201
 يورو؛ 637 423 000 واليورو أمريكي دوالر 465 399 000 األمريكي بالدوالر املصروفات

 نفساااه الصاااار  بسااااعر أمريكي دوالر 1 050 635 000 ملبلغ معادلة تبقى أعاله الواردة الصااااافية االعتمادات أن رأى أن وبعد
 باليورو؛ اخلاص اجلزء حتويل بعد 2019-2018 للفرتة حدد الذي أمريكًيا دوالرًا 1.22 = يورو 1 وقدره امليزانية يف املست دم

 التايل: النحو على 2019-2018 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي العمل برنامج على يوافق -1
 التالية: لألغراض أمريكًيا دوالرًا 1.22 = يورو 1 الصر  سعر أساس على االعتمادات على التصويت يتمّ  )أ(
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 األمريكي بالدوالر  
 82,128,000 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :1 الباب

 196,952,000 أكثر إنتاجية واستدامةالزراعة والغابات ومصايد األمساك  جعل :2 الباب

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

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

 54,136,000 بل العير على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة سُ  :5 الباب

جلنسااااني )تغرّي املناخ واملساااااواة بني ا املشاااارتكةواإلحصاااااءات واملواضااااي   الفنيةاجلودة  :6 الباب
 واحلوكمة والتغذية(

68,883,000 

 140,788,000 برنامج التعاون التقين :7 الباب

 78,754,000 اخلدمات اإلرشادية :8 الباب

 36,244,000 تكنولوجيا املعلومات :9 الباب

 70,923,000 حوكمة املنظمة واإلشرا  والتوجيه :10 الباب

 65,308,000 الكفؤة والفعالةاإلدارة  :11 الباب

 600,000 الطارئةاملصروفات  :12 الباب

 16,892,000 اإلنفاق الرأمسايل :13 الباب

 22,421,000 اإلنفاق األمين :14 الباب

 1,005,635,000 )الصافية( االعتمادات مجموع
 87,450,000 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية :15 الباب

 1,093,085,000 )الكلية( االعتمادات مجموع
 

ا أعاله )أ( الفقرة يف عليهااااا التصااااااااااااااوياااات جرى اليت )الصاااااااااااااااااافيااااة( االعتمااااادات متّول )ب(  اإليرادات ناااااقصاااااااااااااااااً
  األعضااااااااااااااااااااء الاااااادول على املقررة االشاااااااااااااارتاكااااااات من أمريكي دوالر 5 000 000 مببلغ املقاااااادرة املتنوعااااااة
 كياألمري بالدوالر االشاااااااااااااارتاكات هذه وحتدد العمل. برنامج لتنفيذ أمريكي دوالر 1 000 356 000 والبالغة
 االعتبااااااار يف ذلااااااك ويااااااأخااااااذ .يورو 637 423 000و أمريكي دوالر 154 399 000 من وتتااااااألف واليورو،

 )الصاااااااااااااافية( لالعتمادات باليورو املائة يف 46 وبنسااااااااااااابة األمريكي بالدوالر املائة يف 54 بنسااااااااااااابة التقسااااااااااااايم
 املتنوعة. لإليرادات املائة يف 100 وبنسبة

 دوالر 541 399 000 املعتمد العمل برنامج لتنفيذ األعضااااااء الدول على املساااااتحقة االشااااارتاكات جمموع يبلغ (ج)
 عامي يف األعضااااااااااااااء الدول على املساااااااااااااتحقة االشااااااااااااارتاكات هذه وتسااااااااااااادد .يورو 376 423 000و أمريكي
 .األربعني دورته يف املؤمتر يعتمده الذي االشرتاكات جلدول وفقا 2019و 2018

 إضااااااايف مبلغ سااااااُيحسااااااب األعضاااااااء، الدول من كلّ  يسااااااددها اليت لالشاااااارتاكات الفعلية املبالغ حتديد لدى (د)
 والتعويضات واملكافآت املرتبات على ضرائب تفرض عضو دولة ألي الضريبية التسويات صندوق خالل من
 بنحو يقّدر بلغم ختصاااااااااااااايص   وقد للموظفني. دفعها املنظمة تعاود واليت املنظمة من املوظفون يتلقاها اليت
 الغرض. هلذا أمريكي دوالر 6 500 000
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 املتكامل العمل رنامجب تنفيذو  االسرتاتيجية األهدا  حتقيق لتيسري طوعية مسامهات تقدمي على األعضاء يشّجع -2
 النتائج. إطار ضمن

 
 

  (2017 يوليو/متوز 7 يف اعُتمد)
 

 والمالية واإلدارية القانونية والمسائل الحوكمة مسائل
 الحوكمة مسائل

 42تنفيذ إجراءات إصالحات الحوكمة في المنظمة
 
أخذ املؤمتر علما بأن التوصاااايات الناشاااائة عن تقييم االسااااتعراض املسااااتقل إلصااااالحات احلوكمة يف املنظمة قد    -78

 تنفيذها من جانب األجهزة الرئاسية امل تصة يف املنظمة.
 

 التقييم المستقل للقدرات الفنية للمنظمة
 43الرئيسي وفي المكاتب الميدانية في المقر

 
 وقام مبا يلي: ةبنتائجه الرئيسي رّحبإّن املؤمتر، يف سياق دراسة التقييم املستقل للقدرات الفنية للمنظمة،  -79
 

، يف كل من املقر الرئيساااااااااي 2016و 2012عن تقديره إزاء زيادة القدرات الفنية للمنظمة بني عامي  أعرب )أ(
الل الفرتة الثابتة والرتاج  العام يف عدد الوظائف خ واملقار امليدانية، على الرغم من مستوى امليزانية اإلمسية

 اليت مشلها االستعراض؛

وأشااااااااااااااار إىل قيمة الشااااااااااااااراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب بالنساااااااااااااابة إىل القدرات الفنية اإلمجالية  )ب(
 للمنظمة؛

 ظمة؛ملواءمة القدرات الفنية املعززة م  اإلطار االسرتاتيجي للمن وأعرب عن تقديره )ج(

وأشااااااار إىل أن اسااااااتنتاجات التقرير تتماشااااااى م  االسااااااتنتاجات املنبثقة عن التقييمات اخلارجية واملسااااااتقلة  )د(
األخرى اليت خضااعت هلا املنظمة، مبا يف ذلك ما قامت به شاابكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطرا ، 

 ووزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة؛
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اح توطيد التعاون القائم بني املنظمة والصااندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي باقرت  ورّحب )ه(
يف اجملاالت اإلدارية، ألغراض خفض التكاليف وحتقيق الكفاءة، إىل جانب االرتقاء مبركز املنظمة املرموق  

 كمستودع للقدرات الفنية؛

 منتظماً للقدرات الفنية للمنظمة، مبا يف ذلك باالقرتان م  أن جتري األمانة يف املسااااااااااااتقبل رصااااااااااااداً  وطلب )و(
 عمليات الت طيط للقوة العاملة، والتقارير الالحقة إىل األعضاء؛

أن تتضاامن  لبطوم  اإلشااارة إىل الطاب  الكمّي للتقرير احلايل، ومتاشااياً م  االختصاااصااات املتفق عليها،  )ز(
 نسانية؛ عًيا وعرضاً مفصاًل للبيانات، مبا يف ذلك البيانات اجلعمليات التقييم يف املستقبل حتلياًل نو 

ىل عملية بإشاااااراك مكتب التقييم إضاااااافة إ وأوصاااااىعلى االضاااااطالع بعمليات التقييم املقبلة داخلًيا  واتفق )ح(
 اإلشرا  من قبل جلنيت الربنامج واملالية. 

 
 القانونيةالدستورية و المسائل 

 األساسيةالتعديالت في النصوص 
 

 يف ما خص مؤهالت  9/2009من قرار املؤمتر رقم  2تعديل الفقرة 
 44الرئيس املستقل للمجلس

 
 املؤمتر على القرار التايل:  وافق -80
 

 13/2017القرار 
 

 للمجلس المستقل الرئيس مؤهالت يخص في ما 9/2009 رقم المؤتمر قرار من 2 الفقرة تعديل
 

 إّن المؤتمر
 

 للمجلس وميارس مهامه املالزمة هلذا ا مستقاًل من الدستور، يعني املؤمتر رئيسً  5من املادة  2أنه طبقًا للفقرة  إذ يالحظ
 ؛املنصب، أو كما حتددها النصوص األساسية للمنظمة

 
 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 23املادة  وإذ يضع في اعتباره

 
 جلزءابشأن تنفيذ خطة العمل الفورية يف ما يتعلق بالرئيس املستقل للمجلس، الواردة يف  9/2009بالقرار رقم  وإذ يذّكر

الثاين من النصوص األساسية واليت حتدد من بني مجلة أمور املؤهالت اليت يتعني على الدول األعضاء وضعها يف احلسبان 
 املرشحني ملنصب الرئيس املستقل للمجلس؛ تسميةلدى 
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بأّن خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة )"خطة العمل الفورية"(، اليت اعتمدها املؤمتر مبوجب القرار  اوإذ يذّكر أيضـــــــــــ  
 تنفيذ خطة ا للتقدم احملرز يفيف دورته اخلامساااااااااااااة والثالثني، تنص على أن جيري املؤمتر تقييمً  1/2008الصاااااااااااااادر عنه رقم 

 ّن اجمللس وافق، يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة من خالل اساااااااااااااتعراض مساااااااااااااتقل وبأ 2015العمل الفورية يف سااااااااااااانة 
(، على الرتتيبات اخلاصاااة باالساااتعراض املساااتقل إلصاااالحات احلوكمة من أجل 2013ديسااامرب/كانون األول  6-2)روما، 

 تقييم حالة تنفيذ خطة العمل الفورية؛
 

( واملؤمتر يف دورته التاسعة 2015مارس/آذار  27-23ا، أّن اجمللس، يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة )روم وإذ يعتبر
(، أقرا التقرير النهائي لالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف املنظمة 2015يونيو/حزيران  13-6والثالثني )روما، 

 بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس؛ 6واقرتحا إجراءات استجابة للتوصيات الواردة فيه، مبا يف ذلك التوصية 
 
 :45كاآليت  9/2009الفقرة الثانية من القرار رقم  يعّدل -1
 

 عند ترشي  الدول األعضاء للرئيس املستقل للمجلس، ينبغي أن تراعي املؤهالت اليت ينبغي توافرها " -2"
افية، ا، وإحساسه بالفوارق السياسية واالجتماعية والثقيف الرئيس، مبا يف ذلك قدرته على أن يكون موضوعيً 

ألغذية ومعرفته بعمل األجهزة الرئاسية ملنظمة اوكفاءته الفنية، باإلضافة إىل خربته مبجاالت عمل املنظمة 
 "؛والزراعة

 
 .ساري املفعول بكامل بنوده 9/2009أنه، م  مراعاة ما تقّدم، يبقى القرار رقم  يؤكد -2
  

 (2017 يوليو/متوز 7 يف اعُتمد)
 

 46من الالئحة العامة للمنظمة 25)أ( من املادة 6تعديل الفقرة 

 
 ، القرار التايل: امسياملؤمتر، من خالل تصويت  اعتمد -81
 

 14/2017ار قر ال
 من الالئحة العامة للمنظمة 25)أ( من المادة 6تعديل الفقرة 

 
 ،إّن المؤتمر

 
بأنه من شااااااااااأن االساااااااااات دام املعزز للتكنولوجيا احلديثة وتكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ املقاربة  إذ يقرّ 

 عملها؛ املوفرة للورق، أن يدعم جهود األجهزة الرئاسية والدستورية وأجهزة املنظمة األخرى من أجل حتسني فعالية أساليب
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29 C 2017/REP 

 

 ملنظمة تتي  الوصااااااااول املأمون واحملمي بكلمة مرور بواسااااااااطة شاااااااابكة اإلنرتنتبأن البوابة اخلاصااااااااة بأعضاااااااااء ا وإذ يعترف

 ( للمنظمة؛6الوثائق والبيانات واملعلومات األخرى اخلاصة باالجتماعات جبمي  اللغات الرمسية الست ) إىل
 

 (2017مارس/آذار  15-13ة )روما، بآراء جلنة الشااااؤون الدسااااتورية والقانونية )اللجنة(، يف دور ا الرابعة بعد املائ وإذ أخذ علما  
 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 25بشأن اقرتاح تعديل املادة 

 
 ( أقّر التعديل املقرتح؛2017أبريل/نيسان  28-24أن اجمللس، يف دورته السادسة واخلمسني بعد املائة )روما،  وإذ يعتبر

 
 :من الالئحة العامة للمنظمة 25)أ( من املادة 6اعتماد التعديل التايل على الفقرة  يقرر -1
 25المادة "
 

 دورات المجلس 
 

 6- 
 

يعد املدير العام، بالتشااااااااور م  رئيس اجمللس، وم  مراعاة املقرتحات اليت تقدمها الدول األعضااااااااء، أو  أ()
ة يبعث به إىل الدول األعضاااء واألعضاااء املنتسااب األعضاااء املنتساابة كل يف حدود وضااعها، جدول أعمال مؤقتاً 

قبل انعقاد الدورة بسااتني يوماً على األقل، وتوزع الوثائق م  جدول األعمال املؤقت أو بأساارع ما  بالربيد اجلوي
 ."ميكن بعد ذلك

 
ا، -2 حيثما ترد يف الالئحة العامة للمنظمة أو اللوائ  الداخلية لألجهزة الرئاسااية أو الدسااتورية  ويقرر أيضــ 

إرسال أو تعميم أو توجيه املراسالت والوثائق املتعلقة باالجتماعات، أو بأي خطوات إجرائية تنطوي  إىل إشارة
التحميل  إللكرتونية، مبا يف ذلكعلى نقل املنظمة للمعلومات، فإن تلك اإلشاااااارات تشااااامل التوزي  بالوساااااائل ا

على املنصاااات امل صاااصاااة والوساااائل احلديثة األخرى املتاحة على نطاق واسااا  السااات دام تكنولوجيا املعلومات 
 احلديثة.

 
 (2017 يوليو/متوز 7 يف اعُتمد)

  



C 2017/REP 30 

 

 المسائل الدستورية والقانونية األخرى
 

 السجلّ  يف وإدراج تسجيل طلب - والزراعة األغذية منظمة دستور
 47املتحدة األمم يف املعاهدات قسم من

 
 املؤمتر القرار التايل:  اعتمد -82
 

 15/2017 القرار

 طلب حفظ دستور منظمة األغذية والزراعة
 وإدراجه في السجّل من ِقبل أمانة األمم المتحدة

 
 إن المؤتمر،

 
(، 2016مارس/آذار  16-14أّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )اللجنة(، يف دور ا الثانية بعد املائة )روما،  إذ يستذكر

نظرت يف طلب قساااااام املعاهدات يف األمم املتحدة حلفظ دسااااااتور منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( وإدراجه يف السااااااجّل 
من ميثاق األمم املتحدة، وأوصااااااااااااااى املؤمتر، من خالل اجمللس، بأن جييز للمدير العام إحالة دسااااااااااااااتور  102مبوجب املادة 

 املنظمة إىل قسم املعاهدات يف األمم املتحدة هلذا الغرض؛
 

ى (، قد وافق عل2016يونيو/حزيران  3 -مايو/أيار  30إىل أّن اجمللس، يف دورته الرابعة واخلمساااااااني بعد املائة ) وإذ يشـــــير
تقرير الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية وأوصى، على وجه التحديد، بأن جياز للمدير العام إحالة 
دسااتور املنظمة والصااكوك ذات الصاالة إىل قساام املعاهدات يف األمم املتحدة بغرض حفظها وإدراجها يف السااجّل ونشاارها 

 ملتحدة؛الحقاً يف جمموعة معاهدات األمم ا
 

للمدير العام إحالة دساااااااتور املنظمة والصاااااااكوك ذات الصااااااالة إىل قسااااااام املعاهدات يف األمم املتحدة لغرض حفظها  يجيز
 من ميثاق األمم املتحدة.  102وإدراجها يف السجّل ونشرها الحًقا يف جمموعة معاهدات األمم املتحدة، مبوجب املادة 

  
 (2017 يوليو/متوز 7 يف اعُتمد)
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31 C 2017/REP 

 

 المسائل اإلدارية والمالية 
 201548و 2014الحسابات المراجعة لعامي 

 
وبتقارير املراج  اخلارجي. وقد نظرت جلنة  2015و 2014باحلسااااااااابات املراجعة للمنظمة لعامي  اأخذ املؤمتر علمً  -83

، واجمللس يف دورته الثالثة واخلمسااااااااني بعد املائة 2015املالية يف دور ا السااااااااتني بعد املائة املنعقدة يف نوفمرب/تشاااااااارين الثاين 
نظرت يف حني . 2014النتائج واحلساااابات الرمسية لعام يف ، 2015ديسااامرب/كانون األّول -املنعقدة يف نوفمرب/تشااارين الثاين

دورته اخلامسة واخلمسني ، واجمللس يف 2016يف دور ا الرابعة والستني بعد املائة املنعقدة يف نوفمرب/تشرين الثاين  جلنة املالية
 :التاليني نالقراري اعتمد. و 2015النتائج واحلسابات الرمسية لعام يف ، 2016بعد املائة يف ديسمرب/كانون األّول 

 
 16/2017 القرار

 
 2014الحسابات المراجعة لمنظمة األغذية والزراعة لعام 

 
 المؤتمر، إن
 للمجلس، املائة بعد واخلمسني الثالثة الدورة تقرير يف نظر إذ

 بشأهنا، اخلارجي املراج  وتقرير 2014 لعام للمنظمة املراجعة احلسابات بدراسة قام وإذ
 .2014 لعام للمنظمة املراجعة احلسابات يعتمد

 
 

 (2017 يوليو/متوز 7 يف اعُتمد)
 

 17/2017القرار 
 

 2015الحسابات المراجعة لمنظمة األغذية والزراعة لعام 
 

 ،إّن المؤتمر
 اخلامسة واخلمسني بعد املائة للمجلس،يف تقرير الدورة  إذ نظر

 وتقرير املراج  اخلارجي بشأهنا، 2015احلسابات املراجعة للمنظمة لعام  وإذ قام بدراسة
 .2015لعام  للمنظمة احلسابات املراجعة يعتمد

 
 (2017 يوليو/متوز 7 يف اعُتمد)
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C 2017/REP 32 

 

 
 201949-2018جدول االشتراكات للفترة 

 
بالتوصااااية الصااااادرة عن اجمللس، يف دورته السااااادسااااة واخلمسااااني بعد املائة، بأن ُيسااااتمد جدول  ااملؤمتر علمً أخذ  -84

 2017من جدول األنصااااااااااااابة املقررة يف األمم املتحدة املعمول به خالل عام  2019-2018االشااااااااااااارتاكات يف املنظمة للفرتة 
 للفرتة نفسها.

 
 املؤمتر بعد ذلك القرار التايل: واعتمد -85
 

 18/2017 القرار
 

 2019-2018 للفترة االشتراكات جدول
 
 المؤتمر، إن
 

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

 يتناسب مبا تعديلهب رهًنا املتحدة األمم يف املقررة األنصبة جدول اتباع املاضي، يف كما  املنظمة، على يتعنّي  أنه يؤكد وإذ
 املنظمة؛ يف العضوية وتشكيل

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

 ؛2017 عام خالل به املعمول
 

 .التقرير هبذا املرفق ميم يف الوارد النحو على 2019و 2018 عامي يف است دامه لغرض اجلدول يعتمد
 

 (2017 يوليو/متوز 7 يف اعُتمد)
 

 المبالغ التي يسددها االتحاد األوروبي لتغطية النفقات

 50اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة

 
 خرى الناشاااااااااااائةاإلدارية والنفقات األحدد املؤمتر املبلغ املقطوع املسااااااااااااتحق على االحتاد األورويب لتغطية النفقات  -86

 .2019-2018يورو للفرتة املالية  573 823عن عضويته يف املنظمة مبقدار 
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33 C 2017/REP 

 

وكما هي احلال يف الفرتات املالية السااابقة، اقرُتح أن يودع املبلغ املسااتحق على االحتاد األورويب يف حساااب أمانة  -87
 من الالئحة املالية. 7-6أو يف حساب خاص ينشئه املدير العام مبوجب املادة 

 
 51المسائل اإلدارية والمالية األخرى

 
تني احملال إليه من الدورة السابعة والسهبذا التقرير، و  املرفق نون، الوارد يف 19/2017على القرار  ووافقدرس املؤمتر  -88

 بعد املائة للجنة املالية بشأن آلية التمويل املراجعة املقرتحة لصندوق الرعاية االجتماعية للعاملني.
 
 

 التعيينات واالنتخابات
 52تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 
 .للمجلس املستقل الرئيس ملنصب ترشيحات ستة املؤمتر على ترضعُ  -89
 

 للمجلس املستقل الرئيس)باكستان( ملنصب  Khalid Mehboobالسيد  ؤمترامل عنّي و  -90
 

 20/2017القرار 
 

 تعيين الرئيس المستقل للمجلس
 

 إن المؤتمر،
خبصوص  9/2009والقرار للمجلس من الالئحة العامة للمنظمة اخلاصة بالرئيس املستقل  23املادة  إذ يأخذ في الحسبان

 ؛53الرئيس املستقل للمجلس
 ضرورة احملافظة على استقاللّية دور الرئيس املستقل للمجلس وإمكانّية مساءلته عن هذا الدور: وإذ يضع في االعتبار

 
 األربعني للمؤمتراحلادية و مسااااااااااااااتقاًل للمجلس حىت الدورة  ارئيسااااااااااااااً  Khalid Mehboobالساااااااااااااايد عيني ت يعلن -1

 (؛2019يونيو/حزيران )
 أن تكون شروط التعيني يف منصب الرئيس املستقل للمجلس على النحو التايل: يقرر -2

 
وجلناااة  ملاااالياااةايف روماااا يف مجي  دورات اجمللس واملؤمتر وجلناااة  اعلى رئيس اجمللس أن يكون موجودً  يتعنّي  (أ)

 ؛امثانية أشهر يف روما سنويً  ة إىلالتواجد ملدة ترتاوح بني ست عادة ويُفرتض فيه الربنامج
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C 2017/REP 34 

 

 ا؛ا أمريكيً دوالرً  23 831قدره  ا سنويً يتقاضى رئيس اجمللس بداًل  (ب)
يف املائة من بدل اإلعاشااااااااة اليومي العادي املعمول به  140يُدف  لرئيس اجمللس بدل إعاشااااااااة يومي يعادل  (ج)

 أو عند سفره يف مهام مرتبطة بأداء وظائفه؛  [عندما يكون يف روما]
 تغطي املنظمة نفقات سفر الرئيس عند سفره لتأدية مهام مرتبطة بوظائفه؛ (د)
يكون رئيس اجمللس عند أداء املهام املرتبطة بوظائفه، سااااااااااواء يف روما أو عند الساااااااااافر، مسااااااااااجالً يف نظام  (ه)

 التأمني الصااااااااحي األساااااااااسااااااااي وتتحمل املنظمة تكاليف تغطية التأمني الصااااااااحي هذه مبا يصاااااااال جمموعه 
 ا يف السنة؛ا أمريكيً دوالرً  3 336 48إىل 

 تقدم لرئيس اجمللس خدمات األمانة ملساعدته على أداء املهام املرتبطة بوظيفته؛ (و)
 بتوافر املوارد؛ ابه، خدمات الرتمجة الفوريّة رهنً تتاح للرئيس، بناًء على طل (ز)
 به؛إليها ألداء املهام املرتبطة مبنصاليت ثتاج واللوازم املطلوبة تتاح للرئيس املكاتب واملعدات  (ح)
تقدم لرئيس اجمللس املساااعدة لالضااطالع باإلجراءات اإلداريّة الضااروريّة للحصااول على املسااتندات الالزمة  (ط)

 إلقامته يف روما وسفره ألداء املهام املرتبطة بوظيفته.
 

 راعة.اجمللس ومنظمة األغذية والز  تنفيذ هذا القرار باالتفاق بني رئيسطرق  علىاالتفاق أن يتم  ريقرّ  -3
 

 (2017 متوز/يوليو  7اعُتمد يف )
 

 54انتخاب أعضاء المجلس
 

 :اجمللس يف كأعضاء  التالية األعضاء الدول املؤمتر انت ب -91
 

 2018 يونيو/حزيران 30( إلى 2017الفترة الممتدة من نهاية الدورة األربعين للمؤتمر )يوليو/ تموز 
 
 
 
 
 
 
 

 2020يونيو/حزيران  30( إلى 2017الفترة الممتدة من نهاية الدورة األربعين للمؤتمر )يوليو/ تموز 
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 األعضاء )المقاعد( اإلقليم

 إستونيا -1 (2) أوروبا
هورية مقدونيا مج  -2

 اليوغوسالفية سابقاً 

 ورية فنزويال البوليفاريةمجه -1 (1) أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

 األعضاء )المقاعد(اإلقليم 

 اجلزائر -1 (4أفريقيا )
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 (2019)يونيو/حزيران األربعين للمؤتمر و  الحاديةنهاية الدورة إلى  2018 يوليو/ تموز 1من الفترة الممتدة 
 
 
 
 

 (2021)يونيو/حزيران األربعين للمؤتمر و  يوليو/تموز إلى نهاية الدورة الثانية1الفترة الممتدة من 

                                                      
. وستحّل ماليزيا حمّل تايلند 2018ديسمرب/كانون األول  31( وحىت 2017تايلند املقعد اعتبارًا من هناية الدورة األربعني للمؤمتر )يوليو/متوز  تشغلس  55

 (.2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يناير/كانون الثاين  1للفرتة املتبقية من الوالية )من 
. وحتّل ميامنار حمّل الفلبني للفرتة املتبقية من الوالية 2019ديسااااااااامرب/كانون األول  31وحىت  2018يوليو/متوز  1اعتبارًا من  قعداملتشاااااااااغل الفلبني سااااااااا  56

 (.2021إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران  2020يناير/كانون الثاين  1 )من

 كابو فريدي -2

 جنوب أفريقيا -3

 الكامريون -4
 

 اهلند -1 (3) آسيا

 باكستان -2

 55تايلند/ ماليزيا -3

 بلغاريا -1 (4أوروبا )

 فنلندا  -2

 إيطاليا -3

 إسبانيا -4

 إكوادو -1 (1أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )

 أفغانستان -1 (3الشرق األدىن )

 مصر -2

 اململكة العربية السعودية -3

  (0أمريكا الشمالية )

 أسرتاليا -1 (1جنوب غرب احمليط اهلادئ )

 األعضاء )المقاعد( اإلقليم

 أسرتاليا -1 (2أوروبا )

 فرنسا -2

 األعضاء )المقاعد( اإلقليم

 الكونغو -1 (3أفريقيا )

 غينيا االستوائية -2
 جنوب السودان -3

 الصني -1 (6آسيا )

 اليابان -2
 56الفلبني/ميامنار -3
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 59تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
 

من النظام األسااااساااي للصاااندوق املشااارتك للمعاشاااات التقاعدية ملوظفي األمم  6متاشاااياً م  الفقرة )ج( من املادة  -92
وللفرتات  حو التايلعلى الناملؤمتر أربعة أعضاااااااااء وعضااااااااوين مناوبني يف جلنة املعاشااااااااات التقاعدية للموظفني  عنّي املتحدة، 
 : أدناهاحملددة 

 
 2018ديسمبر/كانون األّول  31إلى  2017يوليو/تّموز  6للفترة الممتدة من 

 
 السيدة سعدية املبارك أ د الدعق العضو:

 املمثلة الدائمة املناوبة جلمهورية السودان لدى املنظمة

 
 2019ديسمبر/كانون األّول  31إلى  2017يوليو/تّموز  6للفترة الممتدة من 

 
 Anton Minaevالسيد  العضو:

 ى املنظمةاملمثل الدائم املناوب لالحتاد الروسي لد

                                                      
للفرتة املتبقية  فييت نامحمّل  إندونيساااااياوساااااتحّل  .2019ديسااااامرب/كانون األول  31 وحىت 2018يوليو/متوز  1املقعد اعتبارًا من  فييت نام ساااااتشاااااغل  57
 (.2021هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيارن إىل  2020يناير/كانون الثاين  1الوالية )من  من
إىل هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر. وساااااايحل بريو حمّل شاااااايلي للفرتة املتبقية من الوالية  2018يوليو/متوز  1من  قعًد اعتبارًااملشااااااغل شاااااايلي ساااااات  58

 هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر(. )من
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 مجهورية كوريا -4
 سري النكا -5
 57فييت نام/ إندونيسيا -6

 إستونيا  -1 (3) أوروبا
 االحتاد الروسي -2
مجهورية مقدونيا   -3

   اليوغوسالفية سابقاً 

 58بريو شيلي -1 (3) أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 نيكاراغوا  -2
 مجهورية فنزويال البوليفارية -3
 

 األردن -1 (1) الشرق األدىن

  (0أمريكا الشمالية )

  (0) جنوب غرب احمليط اهلادئ
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 2020ديسمبر/كانون األّول  31إلى  2018يناير/كانون الثاني  1للفترة الممتدة من 

 
 Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد  العضو:

 نائب املمثل الدائم للربازيل لدى املنظمة
 

 Vlad Mustaciosuالسيد  العضو املناوب:
 نائب املمثل الدائم لرومانيا لدى املنظمة

 
 2021ديسمبر/كانون األّول  31إلى  2019يناير/كانون الثاني  1للفترة الممتدة من 

 
 Anago-Alice Gisèle Sidibeالسيدة  :العضو

 نائب املمثل الدائم لبوركينا فاسو لدى املنظمة
 

 Shahin Ghorashizadehالسيد  العضو املناوب:
 املنظمة املمثل الدائم املناوب جلمهوريّة إيران اإلسالمية لدى

 
 المسائل األخرى

 60للمؤتمر واألربعين الحادية الدورة انعقاد ومكان موعد

 .2019 حزيران/يونيو 29 إىل 22 من املمتدة الفرتة خالل روما، يف واألربعني احلادية دورته تُعقد أن املؤمتر رقرّ  -93
 

 61توزيع جوائز المنظمة لاستعراض حف
 

 جدولعلى  دائًما ابندً  كانالذي   نظمة،امل جوائز توزي  فلحب املتعلقة الرتتيبات باستعراض اعلمً  ملؤمترخذ اأ -94
 باإلبقاء وأوصى ،2015 الثاين تشريننوفمرب/ يف عقد الذي للحدث األوىلنس ة ال بعد نظمة،امل ؤمترمل املؤقت األعمال

 .اجلديد الرتتيب على
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 المرفق ألف
 الدورة األربعين للمؤتمر جدول أعمال

 

 مقدمة

 الرئيس ونواب الرئيس انت اب -1

 التفويض أوراق وجلنة العامة اللجنة تعيني -2

 بالدورة اخلاصة والرتتيبات األعمال جدول اعتماد -3

 املراقبني قبول -4

 واالنتخابات التعيينات

 للمجلس املستقل الرئيس تعيني -5

 اجمللس أعضاء انت اب -6

 للموظفني التقاعدية املعاشات جلنة يف املنظمة مؤمتر عن ممثلني تعيني -7

 السياسات ومسائل الموضوعية المسائل

 والزراعة األغذية حالة استعراض -8

 اإلقليمية المؤتمرات - ألف

 :عن الناشئة واإلقليمية العاملية التنظيمية واملسائل السياسات مسائل -9

 ديفوار، كوت  أبيااااااادجاااااااان،) ألفريقياااااااا اإلقليمي للمؤمتر والعشاااااااااااااارين التااااااااسااااااااااااااعاااااااة الااااااادورة تقرير 9-1 
 (2016 نيسان/أبريل 4-8

 اليزياااااا،مااااا بوتراجااااااياااااا،) اهلاااااادئ واحمليط آلسااااااااااااااياااااا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الثاااااالثاااااة الااااادورة تقرير 9-2 

 (2016 آذار/مارس 7-11

 (2016 أيار/مايو 6-4 تركيا، أنطاليا،) ألوروبا اإلقليمي للمؤمتر الثالثني الدورة تقرير 9-3 

  ييبومنطقاااااااة البحر الكاااااااار  الالتينياااااااة ألمريكاااااااا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الرابعاااااااة الااااااادورة تقرير 9-4 
 (2016 آذار/مارس 3 – شباط/فرباير 29 املكسيك، سييت، مكسيكو)

 (2016 أيار/مايو 13-9 إيطاليا، روما،) األدىن للشرق اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الثالثة الدورة تقرير 9-5 

 (2016 آذار/مارس 22-21كندا،   أوتاوا،) الشمالية ألمريكا الراب  الرمسي غري اإلقليمي املؤمتر مسامهات 9-6 
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 الفنية اللجان - باء

 :عن الناشئة العاملية التنظيمية واملسائل السياسات مسائل -10

 (2016 أيلول/سبتمرب 30-26) الزراعة للجنة والعشرين اخلامسة الدورة تقرير 10-1 

 (2016 األول تشرين/أكتوبر 6-4) السل  مشكالت للجنة والسبعني احلادية الدورة تقرير 10-2 

 (2016 متوز/يوليو 15-11) األمساك مصايد للجنة والثالثني الثانية الدورة تقرير 10-3 

 (2016 متوز/يوليو 22-18) الغابات للجنة والعشرين الثالثة الدورة تقرير 10-4 

 العالمي الغذائي األمن لجنة - جيم

 واألرباااعاااني والاااثاااااااالاااثاااااااة( 2015 األول تشااااااااااااااااريااان/أكاااتاااوبااار 15-12) واألرباااعاااني الاااثااااااااناااياااااااة الااااااادورتاااني تاااقاااريااارا -11
 العاملي الغذائي األمن للجنة( 2016 األول تشرين/أكتوبر 21 -17)

 األخرى السياسات ومسائل الموضوعية المسائل - دال

 2030 لعام املستدامة التنمية خطة/املستدامة التنمية أهدا  لتحقيق احملرز التقدم -12

 الثاين لدويلا املؤمتر أعمال ومتابعة التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد تنفيذ بشااااااااااااااأن املرحلي التقرير -13
 بالتغذية املعين

 التنمية ألغراض التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات أرب  كل  جيري الذي الشامل االستعراض عن املرحلي التقرير -14
 املتحدة األمم منظومة هبا تضطل  اليت

 – الثاااين كااانون/يناااير 30) والزراعااة لألغااذيااة الوراثيااة املوارد هليئااة العاااديااة عشاااااااااااااارة الساااااااااااااااادساااااااااااااااة الاادورة تقرير -15
 (2017 شباط/فرباير 3

 البيولوجي التنوع تعميم: البيولوجي التنوع اتفاااااااقيااااااة يف األطرا  ملؤمتر عشاااااااااااااار الثااااااالااااااث االجتماااااااع نتااااااائج -16
 الزراعية القطاعات عرب

 العاملية: واأليام الدولية السنوات -17

 2015 للرتبة يف الدولية السنة تقييم 17-1 

 2016 للبقول يف الدولية السنة تقييم 17-2 

 2020 النباتية يف للصحة دولية سنة ختصيص اقرتاح 17-3 

 2022احلرفية يف  املائية األحياء ملصايد األمساك وتربية دولية سنة ختصيص اقرتاح 17-4 

 لإلبليات دولية سنة ختصيص اقرتاح 17-5 

 للنحل عاملي يوم ختصيص اقرتاح 17-6 

 تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملكافحة عاملي يوم ختصيص اقرتاح 17-7 
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 اقرتاح ختصيص يوم عاملي للبقول 17-8 
 األغذية لسالمة عاملي يوم ختصيص اقرتاح 17-9 

 والزراعة األغذية ومنظمة املتحدة األمم بني املشرتك العاملي األغذية برنامج -18

 2019-2018 السنتني فرتة موضوع -19

 والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 2015-2014 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير -20

 2017 لعام الربامج تقييم تقرير -21

 املراج  االسرتاتيجي اإلطار -22

 قرار مشااااااااااااااروع) 2019-2018 للفرتة وامليزانيااة العماال وبرنااامج 2021-2018 للفرتة األجاال املتوسااااااااااااااطااة اخلطااة -23

 امليزانية( مستوى بشأن

 والمالية واإلدارية القانونية والمسائل الحوكمة مسائل

 الحوكمة مسائل - ألف

 يف املنظمة احلوكمة إصالحات إجراءات تنفيذ -24

 امليدانية املكاتب ويف الرئيسي املقر يف للمنظمة الفنية للقدرات املستقل التقييم -25

 والقانونية الدستورية المسائل - باء

 األساسية النصوص يف التعديالت -26

 للمجلس املسااااااااااااااتقاااال الرئيس مؤهالت خص يف مااااا 9/2009 رقم املؤمتر قرار من 2 الفقرة تعاااادياااال 26-1 

 للمؤمتر( قرار مشروع)

 من الالئحة العامة للمنظمة  25)أ( من املادة 6تعديل الفقرة  26-2 
 

 األخرى والقانونية الدستورية املسائل -27

 املتحدة األمم يف املعاهدات قسم من تسجيل وإدراج يف السجلّ  طلب - والزراعة األغذية منظمة دستور 27-1 
 

 والمالية اإلدارية المسائل - جيم

 قرار( مشروع) 2015و 2014 لعامي املراجعة احلسابات -28

 قرار( مشروع) 2019-2018 للفرتة االشرتاكات جدول -29
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  عضااااااااااااااويته نع الناشاااااااااااااائة والنفقات األخرى اإلدارية النفقات لتغطية األورويب االحتاد يسااااااااااااااددها اليت املبالغ -30
 املنظمة يف

 األخرى واملالية اإلدارية املسائل -31
 صندوق الرعاية االجتماعية )مشروع قرار( –جمم  السل  واخلدمات  حسبات 33-1

 

 األخرى المسائل

 للمؤمتر واألربعني احلادية الدورة انعقاد ومكان موعد -32

 أخرى مسائل أية -33

 التذكارية ماكدوغال حماضرة 33-1 

 املنظمة جوائز توزي  حفل استعراض 33-2 

 املنّية وافتهم الذين املنظمة موظفي تأبني 33-3 
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 المرفق باء
 قائمة الوثائق

 
C 2017/1 Rev.1 جدول األعمال املؤقت 

C 2017/2 حالة األغذية والزراعة: تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي 

C 2017/3 واملايازاناياااااااة الاعامااااااال وبارنااااااااماج 2021-2018 لالافارتة األجااااااال املاتاوسااااااااااااااطاااااااة اخلاطاااااااة 
 2019-2018 للفرتة

C 2017/3-WA11 2017-2014 الفرتة بني مقارنة - النتائج إطار :اإلنرتنت شاااااااااااااابكة على 11 امللحق 
 2021-2018 والفرتة

C 2017/3-WA12 املقّررة الّدورات :اإلنرتنت شبكة على 12 امللحق 
C 2017/3 Inf. Note 1 ذلك يف مبا الفنية، للقدرات املوارد وختصاااااااااااااايص األولويات– 1 رقم املعلومات مذكرة 

 طوعية مسامهات لتقدمي املتاحة الفرص
C 2017/3 Inf. Note 2 الرباجمي الرتكيز إلغاء جماالت – 2 رقم املعلومات مذكرة 
C 2017/3 Inf. Note 3  اخلدمات اللغوية يف املنظمة – 3مذكرة املعلومات رقم 
C 2017/3 Inf. Note 4  اقرتاح لرتحيل الرصاااااااااااايد غري املنفق العتمادات ميزانية الفرتة  -4مذكرة املعلومات رقم

 احدةة و لتجديد موارد الصندوق اخلاص ألنشطة التمويل اإلمنائي ملر  2016-2017
C 2017/4 2017 الرباماج تقييام تقريار 
C 2017/5 A  2014منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املراجعة 
C 2017/5 B باااااااء القساااااااااااااام 2014 والزراعااااااة األغااااااذيااااااة منظمااااااة – املراجعااااااة احلساااااااااااااااااااابااااااات – 

 اخلارجي املراج  تقرير
C 2017/6 A  2015منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املراجعة 
C 2017/6 B اخلارجي املراج  تقرير -باء اجلزء 2015 والزراعة األغذية منظمة - املراجعة احلسابات 
C 2017/7 Rev.1  اإلطار االسرتاتيجي املراج 
C 2017/8  2015-2014تقرير تنفيذ الربامج 

C 2017/8 WA3 امللغاة والدورات املقررة غري الدورات: الويب شبكة على 3 امللحق 

C 2017/8 WA4  على شبكة الويب: النتائج اخلاصة باألبعاد اإلقليمية 4امللحق 

C 2017/8 WA5 والنواتج امل رجات مؤشرات مقابل اإلجنازات: الويب شبكة على 5 امللحق 
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C 2017/9 تعيني الرئيس املستقل للمجلس 
C 2017/10 Rev.1 ة للموظفنيجلنة املعاشات التقاعدي تعيني ممثلني عن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف 

C 2017/11 Rev.1 انت اب أعضاء اجمللس 

C 2017/12 الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني للمؤمتر 

C 2017/13 Rev.1 قبول املمثلني واملراقبني من املنظمات الدولية حلضور الدورة 

C 2017/13 Add.1 Admission to the Session of Representatives and Observers of 
International Organizations - Addendum 

C 2017/14  الدورة التاسعة والعشرين ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقياتقرير 
 (2016 نيسان/أبريل 8 – 4ديفوار،  )أبيدجان، كوت

C 2017/15 واحمليط سااااااااااااااياآل اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ملؤمتر والثالثني الثالثة الدورة تقرير 
 (2016 آذار/مارس 11-7 ماليزيا، -بوتراجايا)اهلادئ 

C 2017/16 تركياا، أنطاالياا،) ألوروباا اإلقليمي والزراعاة األغاذياة منظماة ملؤمتر الثالثني الادورة تقرير 
 (2016 أيار/مايو 4-6

C 2017/17 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 (2016مارس/آذار 3 –فرباير/شباط  29)مكسيكو سييت، املكسيك، 

C 2017/18 األدىن  لشاااااااااااااارقل اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ملؤمتر والثالثني الثالثة الدورة تقرير 
 (2016 أيار/مايو 13-9 إيطاليا، روما،)

C 2017/19 أكتوبر 15-12 رومااا،) العاااملي الغااذائي األمن للجنااة واألربعني الثااانيااة الاادورة تقرير/ 
 (2015 األول تشرين

C 2017/20 أكتوبر 21-17 رومااا،) العاااملي الغااذائي األمن للجنااة واألربعني الثااالثااة الاادورة تقرير/ 
 (2016 األول تشرين

C 2017/21 (2016 أيلول/سبتمرب 30-26 روما،) الزراعة للجنة والعشرين اخلامسة الدورة تقرير 

C 2017/22 أكتوبر 6-4 روما،) الساااااااااااااال  مشااااااااااااااكالت للجنة والساااااااااااااابعني احلادية الدورة تقرير/ 
 (2016 األول تشرين

C 2017/23 يوليو 15 – 11 روماااا،) األمسااااك مصاااااااااااااااااياااد للجناااة والثالثني الثاااانياااة الااادورة تقرير/ 
 (2016 متوز

C 2017/24 (2016 متوز/يوليو 22 – 18 روما،) الغابات للجنة والعشرين الثالثة الدورة تقرير 

C 2017/25 (2016 متوز/يوليو 22 – 18 روما،) الغابات للجنة والعشرين الثالثة الدورة تقرير 
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C 2017/26 التقييم املستقل للقدرات الفنية ملنظمة األغذية والزراعة 

C 2017/26 Sup.1 إلدارةا مالحظات -والزراعة  األغذية ملنظمة الفنية للقدرات املستقلّ  التقييم 

C 2017/27  التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أرب  سنوات لسياسة األنشطة
 التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطل  هبا منظومة األمم املتحدة

C 2017/28 2015ية للرتبة يف تقييم السنة الدول 

C 2017/29  2016تقييم السنة الدولية للبقول يف 

C 2017/30 2030 لعام املستدامة التنمية خطة/املستدامة التنمية أهدا  لتحقيق احملرز التقدم 

C 2017/31 Rev.1 تنفيذ إجراءات إصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

C 2017/33 التنوع تعميم :ولوجيالبي التنوع اتفاقية يف األطرا  ملؤمتر عشر الثالث االجتماع نتائج 
 الزراعية القطاعات عرب البيولوجي

C 2017/34 استعراض حفل توزي  جوائز املنظمة 

C 2017/35 Rev.1 غذيةاأل منظمة عمل على وتأثرياته املناخ تغرّي  - 2019-2018 السااانتني فرتة موضاااوع 
 وأنشطتها والزراعة

C2017 INF سلسلة وثائق 
 

C 2017/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

C 2017/INF/2 عضاءاأل األورويب ودوله االحتاد من املقدم التصويت وحقوق االختصاصات بيان 

C 2017/INF/3 بيان املدير العام 

C 2017/INF/4  املعاهدات املتعددة األطرا  املودعة لدى املدير العام 

C 2017/INF/5 حماضرة ماكدوغال التذكارية 

C 2017/INF/6  األمساك؛ مصااااااااااايد وجلنة الساااااااااال ؛ مشااااااااااكالت جلنة عضااااااااااوية إىل باالنضاااااااااامام تبليغ 
 العاملي الغذائي األمن وجلنة الزراعة؛ وجلنة الغابات؛ وجلنة

C 2017/INF/7 2017 حزيران/يونيو 26 حىت واملتأخرات اجلارية املقررة االشرتاكات حالة 

C 2017/INF/8 هبا واالحتفال الدولية السنوات عن والزراعة لإلعالن األغذية منظمة سياسة 

C 2017/INF/9 اجمللس إىل العاااااملي املقاااادم األغااااذيااااة لربنااااامج التنفيااااذي للمجلس الساااااااااااااانوي التقرير 
 2014 عام يف أنشطته والزراعة عن األغذية منظمة وجملس واالجتماعي االقتصادي

C 2017/INF/10 اجمللس إىل العاااااملي املقاااادم األغااااذيااااة لربنااااامج التنفيااااذي للمجلس الساااااااااااااانوي التقرير 
 2015 عام يف أنشطته والزراعة عن األغذية منظمة وجملس واالجتماعي االقتصادي
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C 2017/INF/11 كلمة قداسة احلرب األعظم، البابا فرانسيس 

 سلسلة وثائق
C 2017 LIM  

 

C 2017/LIM/1 22-21 دا،كناا  أوتاااوا،) الشااااااااااااااماااليااة ألمريكااا الراب  الرمسي غري اإلقليمي املؤمتر تقرير 
 (2016 آذار/ مارس

C 2017/LIM/2  2015 - 2014تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

C 2017/LIM/3 (قرار مشروعا) 2015و 2014 لعامي والزراعة األغذية ملنظمة املراجعة احلسابات 

C 2017/LIM/4 Rev.1 واملااياازانااياااااااة الااعاامااااااال وباارناااااااامااج 2021-2018 لاالاافاارتة األجااااااال املااتااوساااااااااااااااطاااااااة اخلااطاااااااة  
 (قرار مشروع) 2019-2018 للفرتة

C 2017/LIM/5 (ؤمترامل إىل مرفوعة توصيات) للمؤمتر األربعني بالدورة اخلاصة الرتتيبات 

C 2017/LIM/6 (قرار مشروع) االشرتاكات جدول 

C 2017/LIM/7 الناشئة األخرى والنفقات اإلدارية النفقات لتغطية األورويب االحتاد يسددها اليت املبالغ 
 املنظمة يف عضويته عن

C 2017/LIM/8  املسااااااااااااااتقل الرئيس مؤهالت خص ما يف 9/2009 رقم املؤمتر قرار من 2 الفقرة تعديل 
 (للمؤمتر قرار مشروع) للمجلس

C 2017/LIM/9 األمم أمانة ق بل من السااااجلّ  يف وإدراجه والزراعة األغذية منظمة دسااااتور حفظ طلب 
 (قرار مشروع) املتحدة

C 2017/LIM/10  (قرار مشروع) النباتية للصحة الدولية السنة 

C 2017/LIM/11  (قرار مشروع) للنحل العاملي باليوم االحتفال 

C 2017/LIM/12 نظيمت ودون إبالغ دون القاااانوين غري الصااااااااااااااياااد ملكاااافحاااة العااااملي بااااليوم االحتفاااال  
 (قرار مشروع)

C 2017/LIM/13 (رارق مشروع) احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية السنة 

C 2017/LIM/14 

C 2017/LIM/15 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد
 (قرار مشروع) للمنظمة العامة الالئحة من 25 املادة من( أ)6 الفقرة تعديل

C 2017/LIM/16 (قرار مشروع) لإلبليات الدولية السنة 

C 2017/LIM/17 قرار( للبقول )مشروع العاملي باليوم االحتفال 

C 2017/LIM/18 تقرير االجتماع األول للجنة العامة 
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C 2017/LIM/19 للعاااملني االجتماااعيااة الرعااايااة صااااااااااااااناادوق - واخلاادمااات الساااااااااااااال  جمم  حساااااااااااااااابااات  
 (قرار مشروع)

C 2017/LIM/20  اإلطار االسرتاتيجي املراج 

C 2017/LIM/21 التقرير األّول للجنة أوراق التفويض 

C 2017/LIM/22 Rev.1 (قرار مشروع) األغذية لسالمة عاملي بيوم االحتفال 

C 2017/LIM/23 تقرير االجتماع الثاين للجنة العامة 

C 2017/LIM/24 Rev.1 التقرير الثاين للجنة أوراق التفويض 

  

 الوثائق المتاحة على الويب
 C 2017 

 

 واملراقبني باملندوبني املؤقتة القائمة 
 للمشاركني معلومات 
 دليل إدارة اجللسات العامة 

 سلسلة وثائق
 C 2017 REP  

 

C 2017/REP/1 to 8, 19, 24, 
and 26 to 33 

 اجللسات العامةمشاري  تقارير 

 

C 2017/I/REP/9 to 18   تقارير اللجنة الرئيسية األوىلمشاري 

C 2017/II/REP/20 to 23 
and 25 

 مشاري  تقارير اللجنة الرئيسية الثانية

C 2017 PV سلسلة وثائق 
 

C 2017/PV/1 to 8 احملاضر احلرفية للجلسة العامة 

C 2017/I/PV/1 to 6 احملاضر احلرفية للجنة الرئيسية األوىل 

C 2017/II/PV/1 to 4 احملاضر احلرفية للجنة الرئيسية الثانية 

C 2017 DJ سلسلة وثائق 
 

C 2017/DJ/1 to 7 يوميات املؤمتر 

C 2017/DJ/Announcements  





C1 C 2017/REP 

 

 المرفق جيم
 الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد

 
 النطاق والهدف -1
 
هذه اخلطوط التوجيهية طوعية وتغطي خطط توثيق املصاااااايد بالنساااااابة إىل األمساك الطبيعية اليت جيري اصااااااطيادها  1-1

 الداخلية، سواء أكانت جمهزة أم غري جمهزة.ألغراض جتارية يف املناطق البحرية أو املناطق 
 
يتم إعداد هذه اخلطوط التوجيهية م  التسااااااليم بأنه ينبغي اساااااات دام مجي  الوسااااااائل املتاحة طبًقا للقانون الدويل  1-2

املعين، وصاااااكوك دولية أخرى، مثل خطة العمل الدولية ملن  الصااااايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضااااااء 
عليه )خطة العمل الدولية( ملن  الصاااايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم )الصاااايد غري القانوين( وردعه والقضاااااء عليه. 
وتستند خطط توثيق املصيد إىل املسؤولية الرئيسية امللقاة على عاتق دولة العلم واملتمثلة يف من  الصيد غري القانوين وردعه 

 .ال قّيما للتدابري اليت تت ذها دولة امليناء والتدابري األخرىوالقضاء عليه. وتشكل أيضا مكم
 
يكمن اهلد  من هذه اخلطوط التوجيهية يف تقدمي املساااااااااااااااعدة إىل الدول واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصااااااااااااااايد  1-3

ط جديدة طاألمساك ومنظمات التكامل االقتصااااااادي اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى لدى وضاااااا  وتنفيذ خ
 .لتوثيق املصيد أو تنسيق أو استعراض خطط توثيق املصيد القائمة

 
ينبغي للدول اإلقرار بشاااااكل كامل باملتطلبات اخلاصاااااة للدول النامية لدى تنفيذ خطط توثيق املصااااايد م  مراعاة  1-4

 .7الفقرة 
 
حكومية، واملؤساااااساااااات املالية، بشاااااكل ُتشاااااج  الدول واملنظمات الدولية املعنية، ساااااواء أكانت حكومية أم غري  1-5

فردي أو من خالل التنساااااااااااااايق، على تقدمي املساااااااااااااااعدة وبناء القدرات، مبا يف ذلك توفري املساااااااااااااااعدة املالية والفنية ونقل 
ة  التكنولوجيا والتدريب للدول النامية من أجل حتقيق أهدا  هذه اخلطوط التوجيهية، ولدعم تنفيذها الفعال، خاصااااااااااااااً

 .صدار شهادات املصيد اإللكرتونيةيتعلق بإ ما يف
 
 .ينبغي خلطط توثيق املصيد مراعاة احتياجات مصايد األمساك الصغرية النطاق ومتطلبا ا اخلاصة 1-6
 
 التعاريف -2
 

 :ألغراض هذه اخلطوط التوجيهية 
 
ة اإلمداد، ساااتعين "خطة لتوثيق املصااايد" نظاًما يهد  بشاااكل أسااااساااي إىل املسااااعدة يف القيام، على طول سااال 2-1

بتحديد ما إذا كان مسك يتأتى من مصااااااايد   اصاااااااطياده متاشاااااااًيا م  تدابري الصاااااااون واإلدارة املعمول هبا على املساااااااتويات 
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ا لاللتزاماات الادولياة ذات الصاااااااااااااالاة، ويشااااااااااااااار إليهاا يف ماا بعاد بااعتباارها  الوطنياة واإلقليمياة والادولياة، واملوضااااااااااااااوعاة طبقاً
 .""خطط توثيق املصيد

 
على  شااهادة مصاايد" مسااتنًدا رمسيا يصاااحب شااحنة وتصااادق عليه الساالطات امل تصااة ويساام  باالطالعتعين " 2-2

 .معلومات دقيقة وقابلة للتحقق بشأن األمساك اليت متر عرب سلسلة اإلمداد
 
 .يعين "مسك" مجي  أنواع املوارد املائية احلية الطبيعية سواء أكانت جمهزة أم غري جمهزة 2-3
 
"شااااحنة" األمساك اليت ترساااال يف وقت واحد من جهة ُمصاااادرة واحدة إىل جهة مرساااال إليها واحدة أو اليت تعين  2-4

 .تكون مشمولة مبستند نقل واحد يغطي شحنها من اجلهة املٌصدرة إىل اجلهة املرسل إليها
 
غراض الصيد ألتعين "سفينة صيد" أي سفينة من أي حجم تست دم أو جتهز لالست دام أو يعتزم است دامها  2-5

أو أنشاااطة ذات صااالة بالصااايد، مبا يف ذلك سااافن الدعم وسااافن جتهيز األمساك، والسااافن العاملة يف جمال املساااافنة وسااافن 
 .النقل اجملهزة لنقل املنتجات السمكية، باستثناء سفن احلاويات

 
من خطة العمل الدولية ملن  الصااايد  3يعين "صااايد غري قانوين دون إبالغ ودون تنظيم" األنشاااطة املبينة يف الفقرة  2-6

 .2001غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 
 
يعين "اإلنزال" احلركة األوىل لألمساك من سااااافينة إىل الرصااااايف يف ميناء أو منطقة للتجارة احلرة، حىت وإن   بعد  2-7

 .سفينة أخرى. ويعترب التفريغ أو النقل يف ميناء لألمساك من سفينة إىل حاوية عملية إنزال ذلك نقلها إىل
 
تعين "منظمة إقليمية إلدارة مصااايد األمساك" منظمة أو ترتيًبا حكومًيا دولًيا ملصااايد األمساك، حسااب االقتضاااء، ميلك  2-8

 ."مصايد األمساك ها يف ما بعد على أهنا "منظمة إقليمية إلدارةصالحية وض  تدابري لصون مصايد األمساك وإدار ا، ويشار إلي
 
تعين "سااااااالسااااااالة إمداد" سااااااالسااااااالة من العمليات اليت ينطوي عليها إنتاج األمساك وتوزيعها من املصااااااايد إىل نقطة  2-9

 .النقلوإعادة التصدير والتجهيز و  االسترياد يف السوق النهائية، مبا يف ذلك أحداث مثل اإلنزال وعمليات املسافنة
 
 تعين "املسافنة" نقل األمساك اليت مل يسبق إنزاهلا من سفينة مباشرة إىل سفينة أخرى، يف البحر أو يف امليناء. 2-10
 
 المبادئ األساسية -3
 

 :تستند اخلطوط التوجيهية إىل املبادئ اليت مفادها أنه ينبغي خلطط توثيق املصيد أن 
 
 ى م  أحكام القانون الدويل ذي الصلة؛تتماش 3-1
 
 وأال ختلق حواجز غري ضرورية أمام التجارة؛ 3-2
 
 وتقر بالتكافؤ؛ 3-3
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 وتستند إىل امل اطر؛ 3-4
 
 وتكون موثوقة وبسيطة وواضحة وشفافة؛ 3-5
 
 .وتكون إلكرتونية إذا أمكن ذلك 3-6
 
 تطبيق المبادئ األساسية -4
 

 :مبا يلي 3ينبغي أن يسرتشد تطبيق املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة  
 
ا لألحكااام املنصااااااااااااااوص عليهااا يف القااانون الاادويل، ومن بينهااا اتفاااقااات  4-1 ينبغي ألي تاادبري يُت ااذ أن يكون مطااابقااً

لوك بشااااأن الصاااايد مدونة الساااا منظمة التجارة العاملية واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، وينبغي أن يأخذ بعني االعتبار
 الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛

 
ولتفادي خلق حواجز غري ضاااااااااااااارورية أمام التجارة، ينبغي خلطة توثيق املصاااااااااااااايد أن تفرض أقّل قيود ممكنة على  4-2

التجارة لتحقيق اهلد  املنشااااااااااود منها وأن تصاااااااااامم للتقليل إىل أدىن حد من األعباء امللقاة على عاتق املتأثرين مبتطلبا ا. 
 ؛5-4طار هبا طبًقا للفقرة الفرعية وينبغي تطبيق خطة توثيق املصيد من دون متييز واإلخ

 
إذا   وميكن االعرتا  خبطط خمتلفاة لتوثيق املصااااااااااااااياد على أهناا متوازياة ألغراض حتقيق أهادا  اخلطوط التوجيهياة 4-3

 .كانت تفضي إىل نتائج موازية. وينبغي إضافة إىل ذلك أخذ اخلطط املوجودة بعني االعتبار
 
ن  مان تنفيذ خطط توثيق املصاايد فقط حيث ميكن أن تكون وساايلة فعالة ملوينبغي أن تُبذل قصااارى اجلهود لضاا 4-4

املنتجات املتأتية من الصاايد غري القانوين من دخول ساالساالة اإلمداد. وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي تنفيذ خطط توثيق املصاايد 
ليل امل اطر ا على أساااس حتضاامن سااياق نظام فعال إلدارة مصااايد األمساك. وينبغي تصااميم خطط توثيق املصاايد وتنفيذه

وينبغي أن تكون متناسبة م  امل اطر اليت يشكلها الصيد غري القانوين بالنسبة إىل األرصدة واألسواق ذات الصلة. وينبغي 
 :لتقييم للم اطر أن يتضمن

 
 وهذا .التحديد املنهجي والشاااااااااااااافا  للم اطر وتنفيذ مجي  التدابري الالزمة للحد من التعرض للم اطر )أ(

يشااامل أنشاااطة من قبيل مج  البيانات واملعلومات، وحتليل امل اطر وتقييمها، وحتديد اإلجراءات واختاذها، 
  مبا يف ذلك الرصد واالستعراض بشكل منتظم؛

 والنظر يف أي أنشااااااااااطة للصاااااااااايد غري القانوين، ضاااااااااامن مجلة أمور أخرى، من بينها األرصاااااااااادة الساااااااااامكية )ب(
ة، أو املصاااااايد اليت تؤثر بشاااااكل ساااااليب على تدابري اإلدارة واملراقبة، ودخل األساااااطول أو املنطقة اجلغرافي أو

 الصيادين وسبل كسب عيشهم، واألسواق، والعوامل األخرى ذات الصلة؛
والنظر يف ما إذا كانت الساااااافن أو األساااااااطيل املعنية ترف  علم دولة مل تنفذ االلتزامات واخلطوط التوجيهية  )ج(

  الدولية ذات الصلة؛
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ويف حالة خطط لتوثيق املصااااااااايد توضااااااااا  ضااااااااامن منظمة إقليمية إلدارة مصاااااااااايد األمساك، ينبغي للمنظمة  ()د
اإلقليمية إلدارة مصاااايد األمساك أن تنظر كذلك يف قدرة خطط توثيق املصااايد على التصااادي خلطر الصااايد 

ذلك فعالية تدابري  مبا يفغري القانوين بسبب الفجوات احملتملة يف نظم الصون واإلدارة القائمة اخلاصة هبا، 
 .الرصد واملراقبة واإلشرا  احلالية

 
لتحسااني شاافافية ساالساالة اإلمداد واألسااواق، ينبغي خلطط توثيق املصاايد ضاامان معلومات دقيقة وميكن التحقق  4-5

 :منها على طول سلسلة اإلمداد. ولضمان أن خطط توثيق املصيد موثوقة وبسيطة وواضحة وشفافة
 

تكون شااااهادات املصاااايد سااااهلة االساااات دام وأن حتتوي على معلومات ميكن التحقق منها وذات ينبغي أن  )أ(
 صلة وضرورية ومتاحة بسهولة؛

 وينبغي نشااااار تدبري مقرتح وإتاحة فرتة زمنية معقولة لتلقي التعليقات قبل اعتماد هذا التدبري. وينبغي إتاحة )ب(
. وينبغي هلذا اإلشااااعار أن يتضاااامن شاااارحا عن كيفية 1الصاااالةالتدابري املعتمدة على املواق  اإللكرتونية ذات 

 .التعامل م  املنتجات احمللية واملستوردة ضمانا لإلنصا 
 
 :وينبغي است دام نظم إلكرتونية مأمونة للحد من خطر التزوير. وينبغي للنظم أن 4-6
 

تعمل   السااالطات امل تصاااة وينبغي أنتكون مبثابة آلية إلصااادار شاااهادات املصااايد واملصاااادقة عليها من قبل  )أ(
 كمستودع لشهادات املصيد والبيانات عن سالسل اإلمداد مبا يتي  التحقق من املعلومات؛

وتكفل توافر معلومات دقيقة وميكن التحقق منها على امتداد سااااااااااالسااااااااااالة اإلمداد من خالل تعاون الدول  )ب(
 املشاركة يف النظام؛

الدولية املتفق عليها لتبادل املعلومات وإدارة البيانات، م  احلرص على أن  وتسااااااتند إىل املعايري واألشااااااكال )ج(
 تتي  مكونا ا إمكانية التشغيل املتبادل؛

وتكون مرنة وساااااااااااااهلة االسااااااااااااات دام وتقلل من األعباء امللقاة على عاتق املسااااااااااااات دمني. وينبغي النظر يف  )د(
ملمسااااااااااوحة ضااااااااااوئيا وطباعة املسااااااااااتندات وإلغاء الوظائف، مثل اإلجراءات الروتينية لتحميل املسااااااااااتندات ا

 املستندات والتساؤالت املتعلقة بالبيانات؛
 وتتضمن إمكانية وصول آمن باست دام نظام لتسجيل الدخول وكلمات السر أو وسائل مناسبة أخرى؛ )ها(
ه ومستوياته ووظائفوحتدد األدوار واملسؤوليات عن مدخالت البيانات والتصديق عليها وحتدد أجزاء النظام  )و(

 اليت جيوز لفرادى املست دمني أو جملموعة من املست دمني الوصول إليها؛
 وتيسري تدفق املستندات؛ )ز(
 وتوفري قدر أكرب من املرونة يف املتطلبات املتعلقة باملعلومات؛ )ح(

                                                      
قعني و لغرض هااذه اخلطوط التوجيهيااة ينبغي إتاااحااة هااذه اإلشاااااااااااااااعااارات، كحااد أدىن، على املوق  اإللكرتوين للاادول اليت تقرتح أو تنفااذ تاادبريا وعلى امل  1

 اإللكرتونيني ملنظمة التجارة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة.
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 .وتوفري الدعم للدول النامية من اجل تطوير نظم إلكرتونية مأمونة وتنفيذها )ط(
 
 التعاون واإلشعار -5
 
أن  خطط توثيق املصاايد هي األكثر فعالية عندما تقوم مجي  الدول املعنية بالتعاون يف إطار اخلطة. وينبغي للدول 5-1

تلتمس مشاااااااركة متعددة األطرا  واسااااااعة النطاق يف عملييت إعداد وتنفيذ خطط توثيق املصاااااايد، على أساااااااس هنج تقييم 
 .ةفعالية التكلفة. وتفضل االستعانة خبطط توثيق املصيد املتعددة األطرا  أو اإلقليميامل اطر واالعتبارات املتصلة ب

 
ويتعنّي على الدول بذل ما أمكنها من جهود للتعاون من أجل تصاااااميم خطط توثيق املصااااايد وتنفيذها وإدار ا.  5-2

 :وينبغي هلذا التعاون أن يهد  إىل
 

  موضوعية واضحة؛ضمان استناد تقييم امل اطر إىل معايري )أ(
  وضمان أن تكون واردات األمساك متأتية من املصايد اليت متتثل للتشريعات املعمول هبا؛ )ب(
 وتيسري استرياد األمساك ومتطلبات التحقق اخلاصة بشهادات املصيد؛ )ج(
 وتوخي وض  إطار لتبادل املعلومات. )د(

 
 :الدولة اليت تصادق عليها ويفيدينبغي أن يكون قبول شهادة املصيد حمط إشعار  5-3
 

أهنا اعتمدت ترتيبات وطنّية لتنفيذ القوانني واللوائ  وتدابري الصاااااون واإلدارة اليت جيب على سااااافن الصااااايد  )أ(
 االمتثال هلا، وملراقبتها وإنفاذها؛

صاااااااااااايد امل وأن الساااااااااااالطة امل تصااااااااااااة مزودة مبا مُيكانها من إثبات صااااااااااااحة املعلومات الواردة يف شااااااااااااهادات )ب(
وينبغي أن يتضمن  .االضطالع بعمليات التحقق من هذه الشهادات بناء على طلب الدولة املستوردة ومن

اإلشااااعار أيضااااا املعلومات الالزمة لتحديد تلك الساااالطة واالتصااااال هبا. ويف حال كانت املعلومات املقدمة 
، ارة مصااااااااايد األمساك أن توضاااااااا اإلشااااااااعار غري كاملة، ينبغي للدول املسااااااااتورة أو املنظمة اإلقليمية إلد يف

تأخري، للدولة اليت تصادق على شهادة املصيد العناصر الناقصة وأن تطلب منها تقدمي إشعار جديد  دون
 .يف أقرب وقت ممكن

وأنه ينبغي جلمي  الدول املشاااااركة يف األحداث ضاااامن ساااالساااالة اإلمداد يف خطط توثيق املصاااايد أن تعني ساااالطة  
 .اإلمداد ات دقيقة وميكن التحقق منها على طول سلسلةخمتصة لضمان توافر معلوم

 
 الوظائف والمعايير الموصى بها -6
 
ينبغي أن تساااااااااتند خطط توثيق املصااااااااايد إىل هد  حمدد بشاااااااااكل واضااااااااا ، مبا مُيكان من حتديد مساااااااااتوى التتب   6-1

 .ست دمنيامللقاة على عاتق املوالوظائف املطلوبة. وينبغي تصميمها لتحقيق هدفها املنشود والتقليل من األعباء 
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وينبغي خلطط توثيق املصااااااااايد أن حتدد بوضاااااااااوح األنواع واألرصااااااااادة املعنية، حيثما ينطبق ذلك، وأنواع املنتجات  6-2
 .واإلعفاءات املرتبطة باخلطة، وأن تذكر مجي  تصنيفات النظام املوحد املطبقة

 
نية ينبغي اإلقرار على أكمل وجه مب تلف أدوار الدول املعويف إطار عملية املصااااادقة على خطط توثيق املصاااايد،  6-3

الوطنية  من أجل إجازة عمليات الصاايد ورصاادها ومراقبتها والتحقق من املصاايد وإنزاله واالجتار به، مبا يتماشااى م  القوانني
ثائق املصاااااااااايد لومات و والدولية وم  التدابري والصااااااااااكوك وااللتزامات املتعددة األطرا . وينبغي أن تتم املصااااااااااادقة على مع

قبل السااااااالطة امل تصاااااااة. ووفقا لألوضااااااااع احملددة ملصاااااااايد األمساك، ميكن جلمي  الدول املعنية أن تشاااااااارك يف التحقق  من
املعلومات الواردة يف وثائق املصيد. وجيوز للدول املستوردة أن تطلب التحقق من قبل السلطات امل تصة اليت تصادق  من

  .على وثائق املصيد
 
وينبغي خلطط توثيق املصااااايد أن تتضااااامن متطلبات خاصاااااة بأرقام مساااااتندات فريدة وآمنة. ويف حالة الشاااااحنات  6-4

اجملزأة أو املنتجات اجملهزة، ينبغي أن يربز بوضاااااوح ارتباطها لشاااااهادات املصااااايد الرئيساااااية لتيساااااري عملية التحقق من جانب 
 .الدول املستوردة

 
 :غي إيالء االعتبار الواجب إىلوعند وض  خطة لتوثيق املصيد، ينب 6-5
 

 متطلبات الرصد والرقابة واإلشرا  املعمول هبا؛ )أ(
 واملعايري ذات الصلة املتعلقة بتبادل املعلومات وسرية البيانات؛ )ب(
 واست دام لغات العمل الضرورية لألداء الفعال والكفؤ لل طة؛ )ج(
املسااااااااااات دمني وإتاحة التدريب الالزم م  مراعاة ووضااااااااااا  أدلّة للمسااااااااااات دمني موجهة مل تلف جمموعات  )د(

 .املتطلبات اخلاصة للدول النامية
 
ا على إبراز الرابط 6-6 املوجود بني  وترد عناصااااار املعلومات الرئيساااااية يف خطط توثيق املصااااايد ضااااامن امللحق. وحرصاااااً

تضاامن حاالت خاصااة، جيوز أن ت املصاايد واملنتجات، ينبغي إتاحة ما يلزم من معلومات على امتداد ساالساالة اإلمداد. ويف
 .خطط توثيق املصيد عناصر إضافية حسب االقتضاء لتحقيق الغايات املرجوة منها

 
 التعاون مع الدول النامية واالعتراف بمتطلباتها الخاصة -7
 
ضاًل عن الدول فينبغي للدول أن تعرت  اعرتافًا كاماًل باملتطلبات اخلاصة للدول النامية، ال سيما األقل منًوا منها  7-1

 .اجلزرية الصغرية النامية، وذلك حرًصا على امتالكها القدرة على تطبيق اخلطوط التوجيهية
 
ويف هذا الصاااادد، جيوز للدول، إما مباشاااارة أو من خالل منظمات دولية، مبا فيها الرتتيبات/ املنظمات اإلقليمية  7-2

 :النامية لكي تعزز قدر ا على االضطالع جبملة أمور من بينها ما يليإلدارة مصايد األمساك، أن تقدم املساعدة للدول 
 

 وض  خطط عملية وفعالة لتوثيق املصيد وتنفيذها وحتسينها؛ )أ(
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 ووض  األطر القانونية والتنظيمية املناسبة خلطط توثيق املصيد؛ )ب(
 و فّعال؛وثيق املصيد على  وتدعيم املنظمات الدولية والبىن التحتية الالزمة لضمان تنفيذ خطط ت )ج(
وبناء القدرات املؤسااسااية واملتعلقة باملوارد البشاارية، مبا يف ذلك القدرات يف جمايل الرصااد والرقابة والتدريب،  )د(

 على املستويني الوطين واإلقليمي ألغراض خطط توثيق املصيد؛
 .واملشاركة يف املنظمات الدولية )ها(

 
وجيوز للدول، إما مباشااااااااااااارة أو من خالل منظمة األغذية والزراعة، أن جتري تقييًما للمتطلبات اخلاصاااااااااااااة للدول  7-3

 .2-7النامية من أجل تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يشمل احتياجا ا للمساعدة املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
 
بة للتمويل بغية مساااااااااااااااعدة الدول النامية على تنفيذ وجيوز للدول أن تتعاون من أجل إنشاااااااااااااااء آليات مناساااااااااااااا 7-4

الفقرة  اخلطوط التوجيهية. وميكن توجيه هذه اآلليات حتديًدا  و االسااااااتجابة الحتياجات املساااااااعدة املشااااااار إليها يف هذه
 .2-7الفرعية 

 
 .ت التمويلاوجيوز للدول أن تنشئ جمموعات عمل خمصصة تتوىل رف  تقارير دورية وتوصيات عن إنشاء آلي 7-5
 
وميكن للتعاون م  الدول النامية ويف ما بينها لألغراض املذكورة يف هذه اخلطوط التوجيهية أن يشاااااااااااااامل تقدمي  7-6

  .املساعدة الفنية واملالية، مبا يشمل التعاون بني بلدان اجلنوب
 

 الملحق
 

 عناصر المعلومات في شهادات المصيد
 اإلمداد والمعلومات اإلضافية على امتداد سلسلة

 
ينبغي لدى النظر يف عناصر البيانات اليت جيب توافرها يف شهادات املصيد، إيالء العناية الواجبة ملصايد األمساك  -1

املعنية ولنتائج تقييم امل اطر وللهد  املنشااود من خطة توثيق املصاايد ولتعقيد ساالساالة اإلمداد. وتشاامل العناصاار الرئيسااية 
 :ما يلي

 
 ومأمون عن الوثيقة؛تعريف واحد  )أ(

عن  معلومات عن املصااايد واإلنزال )سااافن الصااايد أو جمموعات السااافن واألنواع ومنطقة الصااايد ومعلومات )ب(
 اإلنزال وما إىل ذلك(؛

 النقل من ساااااااافينة إىل أخرى يف البحر أو يف املرفأ حسااااااااب املقتضااااااااى )الساااااااافينة املا ة والساااااااافينة املتلقية )ج(
 والتاري (؛ واملكان

 ف املنتج )أو املنتجات( املصّدر )نوع املنتج ووزنه(؛وص )د(
 السلطة اليت تصدر شهادات املصيد وتصادق عليها، مبا يف ذلك كيفية االتصال هبا؛ )ها(
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 هوية املصّدر وكيفية االتصال به؛ )و(
 هوية املستورد وكيفية االتصال به؛ )ز(
 تفاصيل عملييت التصدير واالسترياد. )ح(

 
 :إىل هذه العناصر الرئيسية، هناك عناصر خاصة بإعادة التصدير والتجهيز كاآليتوباإلضافة  -2
 

 االرتباط بشهادة املصيد األصلية؛ )أ(
 وصف املنتج )أو املنتجات( املستوردة؛ )ب(
عاد تصديره؛ )ج(

ُ
 وصف املنتج )أو املنتجات( اجملهز وامل

 فيةتصااادق عليه، حسااب االقتضاااء، مبا يف ذلك كيالساالطة اليت تصاادر بيان إعادة التصاادير أو التجهيز و  )د(
 االتصال هبا.
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 المرفق دال
 3/2017القرار 

 مجددا  على االلتزام العالمي بخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانيةالتأكيد 
 

 إّن المؤتمر،
 

هما م عل مني رئيساااااايني بوصااااااف خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( وبإعالن إنرتالك ن إذ يذّكر
يف اجلهود الدولية الرامية إىل إدارة وصاااااون املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وضااااامان اسااااات دامها اسااااات داماً عاداًل 

 وحكيماً من أجل حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة يف العامل؛ 
 

ء على أمهيته لتحديد ويسااااااااّلط الضااااااااو  وارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملبالتقرير الثاين عن حالة امل وإذ يرّحب
 ومعاجلة القضايا واالجتاهات اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 
هات اجلديدة ايا واالجتاأّن خطة العمل العاملية هي صك متني ال يزال يشكل اإلطار الرئيسي ملعاجلة هذه القض وإذ يؤكد

 والناشئة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛
 

بالروابط اهلامة القائمة بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والصااااااااكوك واألطر العاملية ذات الصاااااااالة، ال ساااااااايما  وإذ يقرّ 
  وغريها من الصكوك واألطر ذات الصلة. 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 األعضاء إىل القيام مبا يلي:  يدعو

 
 القائم منها، من أجل إدارة املوارد الوراثية  تعزيزسااااااياسااااااات واساااااارتاتيجيات وخطط عمل وطنية، أو  وضـــــع

 احليوانية، م  تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية؛ 
 توصيف املوارد الوراثية احليوانية وحصرها ورصدها؛  تعزيزأو  ومواصلة 
 ت نوُّع املوارد الوراثيااة احليوانيااة يف الت طيط الوطين املتعلق بااالتكيُّف م  تغريُّ املناااخ، أو يفمساااااااااااااااألااة  دراجوإ 

 اجلهود األخرى املبذولة ملعاجلة مساألة تغرّي املناخ، نظراً إىل اإلمكانات اليت تنطوي عليها من حيث التكيُّف 
 م  تغريُّ املناخ والت فيف من آثاره؛

 للتحدي املتمثل يف تقلص قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لإلنتاج احليواين عن طريق اختاذ جمموعة  التصـــديو
 من التاادابري من بينهااا، حساااااااااااااابمااا يكون مناااسااااااااااااااباااً، حتسااااااااااااااني الت طيط الساااااااااااااات اادام األراضااااااااااااااي واحلااد 

لسااااالالت ا من فقدان املوائل لصااااان اإلنتاج احليواين والسااااالالت اليت تساااات دم هذه املساااااحات، ال ساااايما
 املكّيفااة حملياااً؛ تعزيز مااا جملتمعااات الشااااااااااااااعوب األصااااااااااااااليااة أو للمجتمعااات الرعويااة احملتفظااة بثروة حيوانيااة 
ُكي فاة حمليااً يف اإلدارة 

من حقوق على أقااليمهاا وأراضاااااااااااااايهاا ومواردهاا الطبيعياة؛ تعزيز أدوار السااااااااااااااالالت امل
وانية ة املشاااااار كني يف إدارة املوارد الوراثية احلياملساااااتدامة لألراضاااااي، والنهوض بالتعاون بني أصاااااحاب املصااااالح

 ومنظمات حفظ الطبيعة؛ 
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 قاعدة املوارد الوراثية احليوانية من خالل تشااااااااااااجي  املمارسااااااااااااات املناساااااااااااابة يف جمال تربية احليوانات  حمايةو
ل حتسني صحة يللسيطرة على العوامل اليت تساهم يف تآكل تنوع املوارد الوراثية احليوانية وبذل اجلهود يف سب

 احليوان م  الرتكيز على خفض حاالت نفوق احليوانات؛ 
 استمرار نظم الثروة احليوانية يف تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية، م  إيالء اعتبار خاص للسالالت  دعمو

ُكي فة حملياً اليت ثتفظ هبا مربو املاشااااااية، ال ساااااايما صااااااغار املرّبني والرعاة، وذلك عن طريق إبراز
حتسااااااني و  امل

 القيمة االقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية هذه واستحداث نظم حوافز قائمة على النتائج؛ 
 الساااااااااااااامات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التشااااااااااااااريعات احمللية  مراعاةو

ار ك مناساااابا، م  األخذ بعني االعتبحيثما يكون ذل اخلاصااااة باحلصااااول على هذه املوارد وتقاساااام منافعها،
 املستجدات الدولية يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛

 
 إىل املنظمة القيام مبا يلي:يطلب 

 
 رصاااد التحديات احلالية واجلديدة والناشااائة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية وتيساااري عملية رف   مواصـــلة

التقارير عن هذا النوع من القضااااااايا يف إطار خطة العمل العاملية، من خالل، مجلة أمور منا، مواصاااااالة تعزيز 
ية تبادل باره أداة التواصاااااااااااال العاملية وآلنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسااااااااااااتأنسااااااااااااة وتطويره باعت

 املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية؛
 التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية ومدى مالءمتها وتوجها ا يف ضااااااااااااااوء التحديات  واســـــــــــتعراض

 والفرص اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛
 توجيهية وأدوات لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالقضااااااااايا بلورة خطوط  ومواصـــــــلة

 الناشئة؛
 أن تكون مجي  أقساااام املنظمة ذات الصااالة، يف املقر الرئيساااي وعلى املساااتويني اإلقليمي والقطري،  وضــمان

ن معايري األهدا  ة، ضاااااااممن رطة ومنساااااااقة بفعالية يف جمال النهوض بالعمل املتعلق باملوارد الوراثية احليواني
 االسرتاتيجية للمنظمة؛

  تطوير وتنفيذ التدابري واألدوات الالزمة لتشااااااااااااجي  تعميم الت نوُّع البيولوجي يف قطاع الثروة ومواصــــــــــلة دعم
 احليوانية، بقصد دعم البلدان يف جمال التحّول إىل نظم غذائية وزراعية مستدامة؛

 ا خيص البلاادان الناااميااة، والتعاااون يف مجي  اجملاااالت املطلوبااةتطوير القاادرات، وبصااااااااااااااورة حمااددة يف ماا ودعم 
 من أجل التنفيذ املتكامل خلطة العمل العاملية، وخاصة يف جمال التكنولوجيات اجلديدة؛ 

 املا ني عتشـــــــجيالساااااااااعي إىل تأمني املوارد من خارج امليزانية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية و ومواصـــــــلة 
 يذها.على توفري الدعم لتنف

 
مجي  الشااركاء وأصااحاب املصاالحة، مبا يف ذلك اجلهات املا ة واألوساااط األكادميية ومؤسااسااات البحوث  يناشد 

والشااااااااااعوب األصاااااااااالية والرعاة واجملتمعات األخرى احملتفظة بثروة حيوانية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتم  املدين 
 حاااااااب املصاااااااااااااالحااااااة اآلخرين، التعاااااااون من أجاااااال تنفيااااااذ خطااااااةومريبا احليوانااااااات وأجهزة القطاااااااع اخلاااااااص وأصاااااااااااااا

 العمل العاملية.
(2017 يوليو/متوز 7اعُتمد يف )
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 هاءالمرفق 
 4/2017القرار 

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
 إن المؤتمر،

 
 بعد أن نظر يف التقرير الصادر عن الدورة العادية السادسة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(؛

 
على أمهية الروابط القائمة بني التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة والصكوك واألطر العاملية ذات الصلة، ال سيما  إذ يشدد

 واتفاق باريس وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 

املائية به اهليئة من أجل إعداد التقارير عن حالة املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية و بأمهية العمل الذي تقوم  وإذ يقرّ 
 لألغذية والزراعة يف العامل، واالضطالع بعمليات املتابعة اخلاصة بكل تقرير؛

 
باألمهية اليت تتسم هبا خطط عمل اهليئة باعتبارها أطراً الختاذ إجراءات وطنية لتحسني إدارة املوارد الوراثية  كذلك وإذ يقرّ 

 النباتية واحليوانية واحلرجية لألغذية والزراعة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
 

 " ومتابعته؛والزراعة يف العاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية  التقرير عنبإعداد " وإذ يرّحب
 

بأمهية العمل الذي تضطل  به اهليئة من أجل وض  غايات ومؤشرات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يف سياق  وإذ يسّلم
 تنفيذ خطط العمل العاملية للهيئة؛

 
غذية والزراعة، وارد الوراثية لألمبا تتم  به اهليئة من اختصااااااصاااااات واملنظمة من قدرات فنية يف جمال امل كذلك وإذ يســــّلم

ل شااااااااااااااريكااً مهماًا يف اجلهود الرامياة إىل حتقيق أهادا  التنمياة املسااااااااااااااتاداماة، ال ساااااااااااااايماا  يقرّ و  باالتاايل باأن اهليئاة تشااااااااااااااكاّ
 املتصل بالتنوّع الوراثي؛ 5-2املقصد 

 
ناخ والت فيف من ايل التكّيف م  تغرّي املبالدور الذي ميكن أن تؤديه املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف جم أخيرا   وإذ يذّكر

 آثاره؛
 

 األعضاء إىل القيام مبا يلي: يدعو
 

 تنفيذ خطط العمل العاملية الصاااادرة عن اهليئة، حبساااب االقتضااااء، ضااامن أولويا م يف ساااياق اجلهود  إدراج
إىل جانب غري ذلك ، 5-2، وال ساايما املقصااد املسااتدامةمن أهدا  التنمية  2اليت يبذلوهنا لتحقيق اهلد  

 من أهدا  التنمية املستدامة ذات الصلة؛
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 الوطنية،  باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة مبا يّتسااااااااااااااق م  أولويا م ةيف تقدمي مقرتحات متويل متعّلق والنظر
وحبسااااب ما يقتضاااايه األمر عند السااااعي إىل إجياد متويل من مصااااادر شااااىت، مبا يف ذلك الصااااندوق األخضاااار 

 وغريها من آليات وأساليب التمويل؛ 2020مرفق البيئة العاملية وبرنامج أفق للمناخ و 
 التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة يف السااااااااااااااياسااااااااااااااات والربامج ويف خطط العمل الوطنية واإلقليمية  وتعميم

 املرتبطة بالزراعة وتغرّي املناخ واألمن الغذائي والتغذية وغريها من القطاعات ذات الصلة.
 

 مة القيام مبا يلي:ظإىل املن ويطلب
 

 السعي إىل تأمني أموال من خارج امليزانية مبا يف ذلك من القطاع اخلاص، حسب االقتضاء، لدعم  مواصلة
هود اجلهات املا ة على توفري الدعم لتنفيذها كجزء من اجل تشـــــــــــجيعتنفيذ خطط العمل العاملية للهيئة، و

 املتصل بالتنوّع الوراثي؛ 5-2لتنمية املستدامة، ال سيما املقصد العاملية املبذولة لتحقيق أهدا  ا
 املوارد الوراثيااااة لألغااااذيااااة والزراعااااة والتنوّع البيولوجي لألغااااذيااااة والزراعااااة يف اإلطااااار  في إدراج والمضـــــــــــي

 االسرتاتيجي للمنظمة من أجل إبراز مسامها ا يف القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية
 وتعزيز الزراعة املستدامة؛

 الوراثية لألغذية والزراعة واساات دامها املسااتدام يف البلدان املواردجهود تنمية القدرات اخلاصااة بصااون  ودعم 
 النامية، مبا يف ذلك من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛

 دولية عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أعضاااااااااااااااء املنظمة لوضاااااااااااااا  مشاااااااااااااااري  قطرية أو إقليمية أو  ودعم
املية ومصادر األخضر للمناخ ومرفق البيئة الع الصندوقوتنفيذها، مبا يف ذلك باست دام املوارد اليت يتيحها 

 وآليات متويل أخرى، من ضمنها القطاع اخلاص، حسب االقتضاء؛
 التنوّع البيولوجي من خالل تعزيز خاادمااات النظااام اإليكولوجي اليت توفّرهااا الزراعااة واملمااارساااااااااااااااات  وتعميم

الزراعية اإليكولوجية واالساااااااااااات دام املسااااااااااااتدام للتنوع البيولوجي من أجل األغذية والزراعة يف برامج املنظمة 
 ومشاريعها؛

 مية عملهم يف حتقيق أهدا  التن أوجه التآزر بني أصاااااااااحاب املصااااااااالحة املعنيني الذين يسااااااااااهم وتشـــــــجيع
 البيولوجي. والتنوّعاملستدامة املّتصلة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة 

 
 (2017 يوليو/متوز 7اعُتمد يف )
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 المرفق واو
 5/2017القرار 

 الّسنة الدولية للصحة النباتية
 

 إن المؤتمر،
 

إىل أن النباتات السااااااااليمة متثل أساااااااااس كل أشااااااااكال احلياة على األرض، ووظائف النظم اإليكولوجية، واألمن  إذ يشـــــــير
 الغذائي، وإىل أهنا عنصر حيوي الستمرار احلياة على األرض؛

 
 ل و بأن الصاااااااااحة النباتية أسااااااااااساااااااااية للتكثيف املساااااااااتدام للزراعة من أجل إطعام العدد املتزايد لساااااااااكان العامل حبل وإذ يقرّ 
 ؛2050سنة 
 

أن الصاااااحة النباتية أمر حاسااااام للتصااااادي للضاااااغوط النامجة عن النمو الساااااكاين، وأن االعرتا  والدعوة والدعم  وإذ يؤكد
للرتويج للصاحة النباتية مساائل ذات أمهية حامسة إذا ما أراد اجملتم  الدويل ضامان املوارد النباتية لعامل ينعم باألمن الغذائي 

  امة؛استناداً إىل نظم إيكولوجية مستقرّة ومستد
 

، بأن احلفاظ على الصااااحة النباتية ثمي البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من اآلفات النباتية، وقضااااايا تغري املناخ وإذ يقرّ 
 ويدعم اجلهود املبذولة للحّد من اجلوع وسوء التغذية والفقر؛

 
باحلاجة امللّحة إىل التوعية وتشااااجي  وتيسااااري عملية اختاذ إجراءات تكفل اإلدارة املسااااتدامة للصااااحة النباتية من  وإذ يذكرّ 

 ؛2030أجل املسامهة يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة لألمم املتحدة املتفق عليها لعام 
 

ج لألنشطة   اختاذ وتنفيذ إجراءات للرتوييف أن هذا النوع من االحتفال من شأنه أن يشكل منتدى ويشج ثقته وإذ يضع
الداعمة لصااون املوارد النباتية العاملية واسااتدامتها، وأن يرف  كذلك مسااتوى الوعي بأمهية الصااحة النباتية يف معاجلة القضااايا 

 ذات االهتمام العاملي، مبا يف ذلك اجلوع والفقر والتهديدات اليت تواجه البيئة؛
 

بة إىل األمن الغذائي ووظائف النظم احلاجة املاسااااااااااااااة  وإذ يؤكد إىل توعية الرأي العام بأمهية الصااااااااااااااحة النباتية بالنساااااااااااااا
 اإليكولوجية؛

 
على أن التكاليف اإلضاااااافية لألنشاااااطة الناشااااائة عن تنفيذ السااااانة الدولية للصاااااحة النباتية سااااايتم الوفاء هبا من  وإذ يشــــدد

 املسامهات الطوعية، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛
 

إىل املادير العاام إحاالاة هاذا القرار إىل األمني العاام لألمم املتحادة لكي تنظر فياه اجلمعياة العااماة لألمم املتحادة يف  يطلب
 السنة الدولية للصحة النباتية. 2020املقبلة وتعلن سنة  دور ا

 (2017يوليو/متوز  7اعُتمد يف )
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 المرفق زاي
 6/2017القرار 

 السنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية
 

 إن المؤتمر،
 

إىل أن صااااايد األمساك وتربية األحياء املائية يشاااااكالن أنشاااااطة بشااااارية تقدم أغذية عالية اجلودة ومناف  اجتماعية  إذ يشــــير
 واقتصادية، وتساهم يف ضمان التغذية واألمن الغذائي واحلد من الفقر ويف حتقيق التنمية الريفية؛

 
 صون حميطات العامل ومواردها على املدى الطويل واست دامها بشكل مستدام؛ وإذ يقر بأهمية

 
 على الدور املهم الذي تؤديه مصااااااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف القضاااااااااااااااء على اجلوع وانعدام وإذ يؤكد

 يةهم يف حتقيق أهدا  التنماألمن الغذائي وساااااااااااوء التغذية والفقر واالسااااااااااات دام املساااااااااااتدام للموارد السااااااااااامكية، مبا يسااااااااااا
 ؛14و 2و 1املستدامة 

 
إىل القرار الصااااااااااااااادر عن مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف دورته الرابعة والثالثني  وإذ يشـــــــــــير
اك ( والقاضااااي بالعمل من أجل ختصاااايص ساااانة دولية ملصااااايد األمس2016مارس/آذار  3 –فرباير/شااااباط  29)املكساااايك، 

 وتربية األحياء املائية احلرفية، وإىل مصادقة جملس املنظمة يف دورته الرابعة واخلمسني بعد املائة عليها؛
 

كذلك إىل مصاااااااادقة جلنة مصاااااااايد األمساك يف املنظمة يف دور ا الثانية والثالثني على "السااااااانة الدولية ملصاااااااايد   وإذ يشـــــير
 األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية" املقرتحة؛

 
احلاجة املاسااااة إىل رف  مسااااتوى وعي اجلمهور واحلكومات بأمهية تنفيذ سااااياسااااات وبرامج عامة حمددة للنهوض  وإذ يؤكد

 مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية على  و مستدام، م  إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية األشد ضعًفا؛
 

 إىل األمني العاام لألمم املتحادة لكي تنظر اجلمعياة العااماة لألمم املتحادة  القرارإىل املادير العاام إحاالاة هاذا  يطلب
 ايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية.السنة الدولية ملص 2022يف إعالن سنة 

 
 (2017يوليو/متوز  7اعُتمد يف )
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 المرفق حاء

 7/2017القرار 
 السنة الدولية لإلبليات

 
 إن المؤتمر،

 
ملاليني األسر الفقرية اليت تعير يف أشّد البيئات صعوبة على وجه  تشّكل مصدر الرزق الرئيسي إىل أّن اإلبليات يشير إذ

 1 من أهدا  التنمية املسااااااااااااااتدامة( ويف احلد من الفقر املدق  )اهلد  2 اجلوع )اهلد  األرض وتساااااااااااااااهم يف مكافحة
ية املسااااتدامة( ويف االساااات دام املسااااتدام للنظم من أهدا  التنم 5 من أهدا  التنمية املسااااتدامة( ويف متكني املرأة )اهلد 

 من أهدا  التنمية املستدامة(؛ 15 اإليكولوجية الربيّة )اهلد 
 

واألليا  للكساء وأمسدة لإلنتاج الزراعي لدى جمتمعات السكان  بأّن اإلبليات تشكل مصدراً رئيسًيا للربوتينات يقرّ  وإذ
ا يف القساااااااام األكرب من الصااااااااحاريجبال األنديز  األصااااااااليني على امتداد مرتفعات  الفساااااااايحة يف أمريكا اجلنوبية، وأيضااااااااً

 يف أفريقيا وآسيا؛
 

الثدييات األصااااالية يف بلدان أمريكا اجلنوبية وترمز إىل عنصااااار هام من عناصااااار  بأّن اإلبليات تعّد أنواًعا فريدة من يقرّ  وإذ
 جملتمعات السكان األصليني الرعويني املتوارثة؛ اهلوية الثقافية

 
يف مواجهة تأثريات تغرّي املناخ، خاصاااااة يف األراضاااااي القاحلة وشااااابه  على قدرة اإلبليات يف تأدية دور أسااااااساااااي يؤّكد وإذ

 مبا توفّره من منتجات وخدمات والدعوة بشااااااااأهنا ودعم الرتويج هلا تعّد عناصاااااااار غاية يف األمهية القاحلة وعلى أّن اإلقرار
 احمللية اليت تعتمد عليها؛بالنسبة إىل سبل عير اجملتمعات 

 
باحلاجة املاسااااااااااة إىل توعية الرأي العام بأمهية اإلبليات بالنساااااااااابة إىل األمن الغذائي ووظائف النظام اإليكولوجي  وإذ يذّكر

وإىل الرتويج لإلجراءات الرامية إىل حتساااااااااني إدارة اإلبليات للمساااااااااامهة يف حتقيق أهدا  األمم املتحدة للتنمية املساااااااااتدامة 
 تفق عليها؛ امل
 

أن يشااااااكل منتدى وأن يشااااااج  اختاذ وتنفيذ إجراءات للرتويج  يف أن هذا النوع من االحتفال من شااااااأنه يضـــــع ثقته وإذ
 الوراثية لإلبليات واسات دامها املساتدام وتنميتها، وأن يرف  كذلك مساتوى الوعي بأمهيتها لألنشاطة الداعمة لصاون املوارد

  بالبيئة؛ العاملي، مبا يف ذلك اجلوع والفقر والتهديدات احملدقة يف معاجلة القضايا ذات االهتمام
 

عن االحتفال بالسنة الدولية لإلبليات سيتم الوفاء هبا من خالل  على أن التكاليف اإلضافية لألنشطة الناشئة يشّدد وإذ
  يف ذلك من القطاع اخلاص؛ املسامهات الطوعية، مبا

 
العااامااة لألمم  القرار إىل األمني العااام لألمم املتحاادة لكي تنظر فيااه اجلمعيااةإىل املاادير العااام إحااالااة هااذا  يطلــب
 .السنة الدولية لإلبليات 2024 يف دور ا املقبلة وتعلن سنة املتحدة

 
(2017يوليو/متوز  7اعُتمد يف )
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 طاء المرفق
 8/2017 القرار

 االحتفال باليوم العالمي للنحل
 

 إن المؤتمر،
 

إىل  احلاجة امللّحة ملعاجلة قضااااااااااااااية تراج  تنوّع امللقحات يف العامل وامل اطر اليت ينطوي عليها ذلك بالنساااااااااااااابةإذ يراعي 
 استدامة الزراعة وسبل عير اإلنسان واإلمدادات الغذائية؛ 

 
بعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( يف جمال خدمات التلقي  بالنساااااااااابة إىل الزراعة املسااااااااااتدامة،  ويذّكر

والدور الرائد الذي تضطل  به املنظمة يف تيسري وتنسيق املبادرة الدولية حلفظ امللقحات واست دامها املستدام اليت أطلقتها 
 ؛ 2002اتفاقية التنوّع البيولوجي يف عام 

 
املنرب  عن 2016التقييم املواضاااااااايعي للملقحات والتلقي  وإنتاج األغذية الصااااااااادر يف فرباير/شااااااااباط ويأخذ في الحســــــبان 

 احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ 
 

حتسااااني  إىل اعتماد النظم الزراعية العاملية على خدمات التلقي  وإىل املسااااامهة اهلامة للنحل وامللقحات األخرى يف ويشـــير
 اإلنتاج وغالل الزراعة عاملياً، وبالتايل مسامهتها يف خلق فرص عمل يف املناطق الريفية؛ 

 
املساااامهة والدور األسااااسااايني للنحل وامللقحات األخرى يف اإلنتاج املساااتدام لألغذية والتغذية، مبا يعّزز بالتايل ويشـــير إلى 

 األمن الغذائي لسكان العامل اآلخذ عددهم بالتنامي، ويسهم يف الت فيف من وطأة الفقر ويف استئصال اجلوع؛ 
 

رها النحل وامللقحات األخرى يف ساااااالمة النظم اإليكولوجية من إىل مساااااامهة خدمات النظم اإليكولوجية اليت يوفّ  ويشــــير
خالل صااااااااااااااون حالة التنوّع البيولوجي، واألنواع، والتنوّع الوراثي، وبالتايل تعزيز التكثيف اإليكولوجي واملسااااااااااااااتدام إلنتاج 

 األغذية، واملساعدة على التكّيف م  تغرّي املناخ؛ 
 

حات األخرى لل طر بفعل جمموعة من العوامل، ال سّيما بسبب آثار أنشطة بشأن تعّرض النحل وامللقويعرب عن قلقه 
اإلنسااااااان من قبيل التغيريات يف اساااااات دام األراضااااااي، واملمارسااااااات الزراعية املكثّفة، واساااااات دام مبيدات اآلفات، وكذلك 

 التلّوث، واآلفات واألمراض وتغرّي املناخ، اليت  دد موائلها، وصحتها، وتنميتها؛ 
 

تدامة، وحتديداً األبعاد  د علىويؤكّ  بة إىل األبعاد الثالثة مجيعها للتنمية املساااااااااااااا أمهية النحل وامللقحات األخرى بالنساااااااااااااا
 االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية؛ 

 
احلاجة امللحة إىل إذكاء الوعي على مجي  املسااااااااااااااتويات وإىل تعزيز وتيسااااااااااااااري اإلجراءات حلماية النحل وامللقحات  ويدرك
، هبد  املسااااامهة يف ضاااامان صااااحتها وتنميتها، م  األخذ يف احلساااابان أّن تعزيز خدمات امللقحات مهم لتحقيق األخرى

أهدا  التنمية املساااااتدامة، ال ساااااّيما األهدا  الرامية إىل اساااااتئصاااااال اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتساااااني التغذية وتعزيز 
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رى ة واحلّد من خسااارة التنوّع البيولوجي، فضااالً عن العديد من األبعاد األخالزراعة املسااتدامة و اية املوارد الطبيعية احملدود
 ؛ 2030خلطة التنمية املستدامة لعام 

 
سااتويات من شااأنه أن يسااهم إىل حّد كبري يف زيادة الوعي على مجي  املبيوم عاملي للنحل بأّن احتفال اجملتم  الدويل  ويقرّ 

 ز اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية اهلادفة إىل  ايتها؛ بأمهية النحل وامللقحات األخرى، ويعزّ 
 

على ضااااارورة تغطية التكاليف اإلضاااااافية لألنشاااااطة الناشااااائة عن تنفيذ اليوم العاملي للنحل من خالل املساااااامهات  ويشــــّدد
 الطوعية، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛ 

 
من املدير العام إحالة هذا القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة بغرض عرضه على اجلمعية العامة لألمم  بيطل

 ماااااااايااااو/أياااااااار ماااان كاااااااّل ساااااااااااااااااناااااااة 20املااااتااااحااااااادة لااااتاااابااااحاااااااث، يف دور اااااااا الااااتاااااااالااااياااااااة، إمااااكاااااااانااااياااااااة إعااااالن 
 . اليوم العاملي للنحل

 
 (2017يوليو/متوز  7اعُتمد يف )
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 المرفق ياء 
 9/2017القرار 

 دون إبالغ ودون تنظيم االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني
 

 ،إن المؤتمر
 

إىل أن الصايد وتربية األحياء املائية يشاّكالن أنشاطة بشارية توفّر أغذية عالية اجلودة ومناف  اجتماعية واقتصاادية،  إذ يشير
 وتساهم يف حتقيق التغذية واألمن الغذائي، ويف احلد من الفقر وحتقيق التنمية الريفية؛

 
 املستدام على املدى الطويل؛بأمهية حفظ احمليطات كافة يف العامل ومواردها واست دامها  وإذ يقرّ 

 
إزار التهديد اخلطري الذي ال يزال يشّكله الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم بالنسبة  عن قلقه العميق وإذ يعرب

 إىل صون تلك املوارد واست دامها املستدام على املدى الطويل؛
 

ودون تنظيم  عة يف سااابيل مكافحة الصااايد غري القانوين دون إبالغباجلهود احلثيثة اليت تبذهلا منظمة األغذية والزرا وإذ يقرّ 
وحتقيق االسااااات دام املساااااتدام ملوارد مصاااااايد األمساك يف ساااااياق األمن الغذائي والقضااااااء على اجلوع، مما يسااااااهم يف حتقيق 

 من أهدا  التنمية املستدامة؛ 14و 2و 1األهدا  
 

يم وردعه  ذها دولة امليناء ملن  الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظبدخول االتفاق بشأن التدابري اليت تت وإذ يرّحب
، وهو االتفاق الذي وافق عليه مؤمتر املنظمة يف دورته الساااااااااااادساااااااااااة 2016يونيو/حزيران  5والقضااااااااااااء عليه حّيز التنفيذ يف 

 من دستور املنظمة؛ 14من املادة  1( يف إطار الفقرة 2009نوفمرب/تشرين الثاين  23 - 18والثالثني )روما، 
 

إبالغ  احلكومات إىل املصادقة على االتفاق بشأن التدابري اليت تت ذها دولة امليناء ملن  الصيد غري القانوين دون وإذ يدعو
 ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وإىل االلتزام بتنفيذه الفّعال؛

 
على احلاجة امللّحة إىل توعية الرأي العام واحلكومات بالتهديدات الناشااااااااااائة عن أنشاااااااااااطة الصااااااااااايد غري القانوين  وإذ يؤّكد

إبالغ ودون تنظيم واحملدقة باالسااااااات دام املساااااااتدام ملوارد مصاااااااايد األمساك وكذلك على اجلهود اجلارية ملكافحة هذه  دون
 اقتصادات البلدان النامية اليت تعتمد على موارد مصايد األمساك؛األنشطة، م  إيالء اهتمام خاص آلثارها السلبية على 

 
بإقرار جلنة مصااااااااااااايد األمساك يف املنظمة يف دور ا الثانية والثالثني اقرتاح إعالن "اليوم العاملي ملكافحة الصاااااااااااايد  وإذ يذّكر

 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم"؛ غري
 

اسااااااااااتدامة مصااااااااااايد األمساك، بشااااااااااأن " 2016العامة لألمم املتحدة يف عام  بالقرار الصااااااااااادر عن اجلمعية وإذ يأخذ علما  
ديسمرب/كانون  10لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  1995ذلك من خالل اتفاق عام  يف مبا

السااااامكية الكثرية االرحتال، من أحكام بشاااااأن حفظ وإدارة األرصااااادة السااااامكية املتداخلة املناطق واألرصااااادة  1982األول 
والصاااااكوك ذات الصااااالة"، والذي يرّحب بإقرار جلنة مصاااااايد األمساك اقرتاح االحتفال "باليوم العاملي ملكافحة الصااااايد غري 

 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم" مبوازاة تشجي  منظمة األغذية والزراعة على اختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد؛
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إىل املااادير العاااام إحاااالاااة هاااذا القرار إىل أمني عاااام األمم املتحااادة لكي تنظر اجلمعياااة العااااماااة لألمم املتحااادة  يطلــب

 يونيو/حزيران اليوم العاملي ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 5إمكانية إعالن يوم  يف
 

 (2017يوليو/متوز  7اعُتمد يف )
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 المرفق كاف
 10/2017لقرار ا

 االحتفال باليوم العالمي للبقول
 إن املؤمتر،

 
إىل أّن حماصيل البقول على غرار العدس والفاصوليا والبازالء واحلمص تشكل مصدرًا هاًما للربوتينات النباتية  إذ أشار

 واأل اض املعدنية لسكان العامل أمجعني، فضاًل عن كوهنا مصدرًا للربوتينات النباتية للحيوانات؛
 

سلة  ائية األخرى تست دم البقول باعتبارها جزًءا أساسًيا منبأّن برنامج األغذية العاملي ومبادرات املعونة الغذ وإذ يذّكر
 األغذية العامة؛

 
 يف تركيز االهتمام على دور البقول يف اإلنتاج املستدام لألغذية يف سبيل حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛ وإذ يرغب

 
ادة خصوبة الرتبة ويؤثّر إجيابًا ا يساهم يف زيبأّن البقول هي نباتات بقولية تتسم بقدر ا على تثبيت النيرتوجني مم وإذ يقرّ 

 على البيئة؛
 

بأّن املنظمات املعنية بالصحة يف خمتلف أ اء العامل توصي بتناول البقول يف إطار النظام الغذائي الصحي  وإذ يقرّ 
ايني كر وأمراض شر للتصدي ملشكلة السمنة، فضالً عن الوقاية من األمراض املزمنة والتعامل معها، على غرار داء الس

 القلب والسرطان؛
 

وجدواها خاصة  2030بالقدرة الكامنة للبقول على إعطاء مزيد من الدف  إلجناز خطة التنمية املستدامة لعام  وإذ يقرّ 
 ؛15و 13و 12و 8و 5و 3و 2و 1بالنسبة إىل األهدا  

 
أّن إحياء هذا اليوم العاملي سيشكل فرصة سنوية لتشجي  البحوث يف جمال البقول وزيادة اإلنتاج العاملي  وإذ يعتبر

  للبقول واالستهالك املفيد للربوتينات البقولية املصدر، واست دام الدورات الزراعية على  و أفضل، والتصدي لتحديات
 جتارة البقول؛

 
 لعام على الفوائد الغذائية للبقول وإىل إعطاء مزيد من الدف  للزراعة املستدامة؛احلاجة إىل توعية الرأي ا وإذ يؤكد

 
  إىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يطلب

 .فرباير/شباط اليوم العاملي للبقول 10يف دور ا املقبلة وتعلن يوم 
 

 (2017يوليو/متوز  7اعُتمد يف )
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 المرفق الم 

 11/2017القرار 

 األغذيةاالحتفال باليوم العالمي لسالمة 
 إن المؤتمر،

 
إىل أنه ال يوجد أمن غذائي بدون سالمة أغذية وإىل أنه يف عامل أصبحت فيه سلسلة اإلمدادات الغذائية عاملية،  إذ يشير

 فإن أي حادث مرتبط بسالمة األغذية له آثار سلبية عاملية على الصحة العامة والتجارة واالقتصاد؛
 

 إىل أن حتسني سالمة األغذية يسهم بصورة إجيابية يف التجارة والعمالة والت فيف من وطأة الفقر؛ وإذ يشير
 

الدور الريادي الذي تضااطل  به هيئة الدسااتور الغذائي املشاارتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصااحة  وإذ يســتذكر
دور سااتهلكني وضاامان ممارسااات عادلة يف جتارة األغذية والالعاملية يف جمال وضاا  مواصاافات غذائية دولية حلماية صااحة امل

الريادي الذي تؤديه منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاحة العاملية يف توفري أنشاطة بناء القدرات للبلدان من أجل تطبيق 
 نظم سالمة األغذية؛

 
( الذي 2014  بالتغذية )نوفمرب/تشااااارين الثاينإعالن روما عن التغذية الصاااااادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعىن وإذ يســــتذكر

أعاد التأكيد على أن إدخال حتسااينات على النظم الغذائية والتغذية يتطلب أطرا تشااريعية بشااأن سااالمة األغذية وجود ا، 
ائي ذمبا يف ذلك االساات دام الصااحي  للمواد الكيميائية الزراعية، عن طريق تشااجي  املشاااركة يف أنشااطة هيئة الدسااتور الغ

املشااااارتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاااااحة العاملية من أجل وضااااا  مواصااااافات دولية خاصاااااة بساااااالمة األغذية 
 وجود ا؛

 
تقرير منظمة الصااااااااااحة العاملية عن تقديرات العبء العاملي لألمراض املنقولة باألغذية الذي أعده  وإذ يأخذ بعين االعتبار

، والاااذي خلص إىل أن العااابء العااااملي 2015-2007ياااات عااابء األمراض املنقولاااة بااااألغاااذياااة الفريق املرجعي املعين بوباااائ
لألمراض املنقولة باألغذية هائل، ويؤثر على األفراد من مجي  األعمار، ال سااايما األطفال دون سااان اخلامساااة واألشااا اص 

 الذين يعيشون يف مناطق العامل املن فضة الدخل؛
 

البلدان نشاااطة وأن تظل يقظة وأن تقوم بشاااكل منتظم بتحديث القدرات الفنية يف النظم إىل ضااارورة أن تكون  وإذ يشــير
الوطنية ملراقبة سااااااااااالمة األغذية، إضااااااااااافة إىل أن تبقى على علم مبا ثدث، وأن حتدد التحديات اجلديدة اليت سااااااااااتؤثر يف 

ات تغري ر الغر يف األغذية وانعكاسااااااااسااااااااالمة األغذية، مبا يف ذلك التقدم التكنولوجي يف جمايل التحليل والكشااااااااف، وأث
 املناخ؛

 
احلاجة امللحة إىل االرتقاء مبسااااااتوى الوعي على مجي  املسااااااتويات وإىل تشااااااجي  وتيسااااااري اإلجراءات اليت تكفل  وإذ يدرك

سااااااالمة األغذية يف العامل، م  األخذ يف احلساااااابان أن "القضاااااااء على اجلوع وضاااااامان حصااااااول اجلمي ، وال ساااااايما الفقراء 
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ت الضاااااااااعيفة، مبن فيهم الرضاااااااااّ ، على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام" يشاااااااااكل املقصاااااااااد األول والفئا
 من أهدا  التنمية املستدامة؛ 2للهد  

 
أن االحتفال بيوم عاملي لسالمة األغذية من قبل اجملتم  الدويل وبدعم من منظمة األغذية والزراعة  وإذ يضع في االعتبار

لصحة العاملية من شأنه أن يسهم إىل حد كبري يف رف  الوعي على مجي  املستويات بأمهية سالمة األغذية وتعزيز ومنظمة ا
 اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية لتحسني الصحة العامة وتشجي  املمارسات املنصفة يف جتارة األغذية؛

 
على ضرورة تغطية التكاليف اإلضافية لألنشطة الناشئة عن االحتفاء باليوم العاملي لسالمة األغذية من خالل  وإذ يشّدد

 مسامهات طوعية، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛
 

جل أ أعضاء منظمة األغذية والزراعة إىل التواصل م  املندوبني يف األجهزة الرئاسية املعنية ملنظمة الصحة العاملية منيدعو 
 اعتماد قرار يدعم ختصيص يوم عاملي لسالمة األغذية؛

 
إىل املدير العام أن يقوم، بعد اعتماد اجلهاز الرئاسااااي املعين يف منظمة الصااااحة العاملية لقرار ذي صاااالة، بالتنساااايق ويطلب 

امة لألمم ية جعل اجلمعية العم  املدير العام ملنظمة الصااااااااااااااحة العاملية إلحالة هذا القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة بغ
 يونيو/حزيران من كل سنة يوًما عاملًيا لسالمة األغذية. 7املتحدة تنظر، يف دور ا القادمة، يف إعالن 

 
 (2017يوليو/متوز  7اعُتمد يف )



M1 C 2017/REP 

 

 المرفق ميم
 2019-2018جدول االشتراكات للفترة 

 ألغراض املقارنة( 2017-2016)يرد جدول الفرتة 
 

 2اجلدول الفعلي 1اجلدول املقرتح الدول األعضاء
 2018-2019 2016-2017 

 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 البحرين

 0.01 0.01 بنغالدير

 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

                                                      
 الصاااااااااادر بتاري  70/245كما اعتمدته اجلمعية العامة مبوجب القرار   2018-2016 اساااااااااتمّد مباشااااااااارة من جدول األمم املتحدة لألنصااااااااابة املقررة للفرتة  1

 .2015ديسمرب/كانون األول  23

 الصااااااااااادر بتاري  67/238كما اعتمدته اجلمعية العامة مبوجب القرار   2015-2013اسااااااااااتمّد مباشاااااااااارة من جدول األمم املتحدة لألنصاااااااااابة املقررة للفرتة  2
 .2012ديسمرب/كانون األول  21
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 0.017 0.014 بوتسوانا

 2.934 3.823 الربازيل

 0.026 0.029 بروين دار السالم

 0.047 0.045 بلغاريا

 0.003 0.004 فاسوبوركينا 

 0.001 0.001 بوروندي

 0.004 0.004 كمبوديا

 0.012 0.01 الكامريون

 2.985 2.921 كندا

 0.001 0.001 كابو فريدي

 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا 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 كوك

 0.038 0.047 كوستاريكا

 0.011 0.009 كوت ديفوار

 0.126 0.099 كرواتيا

 0.069 0.065 كوبا

 0.047 0.043 قربص

 0.386 0.344 اجلمهورية التشيكية

 0.006 0.005 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 0.003 0.008 الدميقراطيةمجهورية الكونغو 

 0.675 0.584 الدامنرك

 0.001 0.001 جيبويت

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.045 0.046 اجلمهورية الدومينيكية

 0.044 0.067 إكوادور

 0.134 0.152 مجهورية مصر العربية

 0.016 0.014 السلفادور
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 0.01 0.01 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 إريرتيا

 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 غرينادا

 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 هاييت

 0.008 0.008 هندوراس

 0.266 0.161 هنغاريا

 0.027 0.023 آيسلندا

 0.666 0.737 اهلند

 0.346 0.504 إندونيسيا

 0.356 0.471 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

 0.068 0.129 العراق

 0.418 0.335 آيرلندا

 0.396 0.43 إسرائيل

 4.449 3.748 إيطاليا

 0.011 0.009 جامايكا

 10.834 9.681 اليابان

 0.022 0.02 األردن

 0.121 0.191 كازاخستان



C 2017/REP M4 

 

 0.013 0.018 كينيا

 0.001 0.001 كرييبايت

 0.273 0.285 الكويت

 0.002 0.002 قريغيزستان

 0.002 0.003 الدميقراطية الشعبيةمجهورية الو 

 0.047 0.05 التفيا

 0.042 0.046 لبنان

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.001 0.001 ليربيا

 0.142 0.125 ليبيا

 0.073 0.072 ليتوانيا

 0.081 0.064 لكسمربغ

 0.003 0.003 مدغشقر

 0.002 0.002 مالوي

 0.281 0.322 ماليزيا

 0.001 0.002 ملديف

 0.004 0.003 مايل

 0.016 0.016 مالطة

 0.001 0.001 جزر مارشال

 0.002 0.002 موريتانيا

 0.013 0.012 موريشيوس

 1.842 1.435 املكسيك

 0.001 0.001 واليات ميكرونيزيا 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 موزامبيق

 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



M5 C 2017/REP 

 

 0.253 0.268 نيوزيلندا

 0.003 0.004 نيكاراغوا

 0.002 0.002 النيجر

 0.09 0.209 نيجرييا

 0.001 0.001 نيوي

 0.851 0.849 النرويج

 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 اجلديدة

 0.01 0.014 باراغواي

 0.117 0.136 بريو

 0.154 0.165 الفلبني

 0.921 0.841 بولندا

 0.474 0.392 الربتغال

 0.209 0.269 قطر

 1.994 2.039 مجهورية كوريا

 0.003 0.004 مولدوفامجهورية 

 0.226 0.184 رومانيا

 2.438 3.088 االحتاد الروسي

 0.002 0.002 رواندا

 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس

 0.001 0.001 سانت لوسيا

 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 0.001 0.001 ساموا

 0.003 0.003 سان مارينو

 0.001 0.001 سان تومي وبرنسييب

 0.864 1.146 اململكة العربية السعودية

 0.006 0.005 السنغال

 0.04 0.032 صربيا

 0.001 0.001 سيشيل

 0.001 0.001 سرياليون



C 2017/REP M6 

 

 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 أفريقيا

 0.004 0.003 السودان جنوب

 2.973 2.443 أسبانيا

 0.025 0.031 سري النكا

 0.01 0.01 السودان

 0.004 0.006 سورينام

 0.003 0.002 سوازيلند

 0.96 0.956 السويد

 1.047 1.14 سويسرا

 0.036 0.024 اجلمهورية العربية السورية

 0.003 0.004 طاجيكستان

 0.239 0.291 تايلند

 0.008 0.007 مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهورية 

 0.002 0.003 تيمور ليشيت

 0.001 0.001 توغو

 0.001 0.001 تونغا

 0.044 0.034 ترينيداد وتوباغو

 0.036 0.028 تونس

 1.328 1.018 تركيا

 0.019 0.026 تركمانستان

 0.001 0.001 توفالو

 0.006 0.009 أوغندا

 0.099 0.103 أوكرانيا

 0.595 0.604 اإلمارات العربية املتحدة

 5.18 4.464 اململكة املتحدة

 0.009 0.01 مجهورية تنزانيا املتحدة

 22 22 الواليات املتحدة األمريكية

 0.052 0.079 أوروغواي
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 0.015 0.023 أوزبكستان

 0.001 0.001 فانواتو

 0.627 0.571 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية 

 0.042 0.058 فييت نام

 0.01 0.01 اليمن

 0.006 0.007 زامبيا

 0.002 0.004 زمبابوي

      

  100 100 
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 المرفق نون
 19/2017القرار 
 صندوق الرعاية االجتماعية للعاملين -حسابات مجمع السلع والخدمات 

 
 إن المؤتمر،

 
 إىل 29يف التقرير الصااااااااااااادر عن الدورة السااااااااااااابعة والسااااااااااااتني بعد املائة للجنة املالية اليت ُعقدت يف الفرتة من  بعد أن نظر

 ؛2017مايو/أيّار  31
 

باأناه، نظرًا إىل الطااب  التجااري لعملياات جمم  الساااااااااااااال  واخلادماات اليت ال ترتتاب عنهاا أي كلفاة على املنظماة،  وإذ يقرّ 
املتعلقة بتمويل صااااااااندوق الرعاية االجتماعية للعاملني  93/18من قرار املؤمتر رقم  3واخلطر اجلوهري الذي تشااااااااّكله الفقرة 

 على الصحة املالية للمنظمة؛
 ما يلي: يقرر
 
مُتن  إىل املدير العام ساالطة حتديد املبالغ اليت جيري توزيعها على الصااناديق واالحتياطيات، فضااالً عن حتويل جزء  -1

من األرباح الساااانوية الصااااافية جملم  الساااال  واخلدمات إىل صااااندوق الرعاية االجتماعية للعاملني، على أن يرف  املدير العام 
 ة؛تقريراً عن هذه املسائل إىل جلنة املالي

 
جتري احملافظة على مبدأ املسااااااءلة عن هذه القرارات من خالل املضاااااي قدًما يف عرض احلساااااابات السااااانوية على  -2

 األجهزة الرئاسية، ال سيما جلنة املالية، دون أن يؤخر ذلك عرضها ألغراض املراجعة؛
 
 .93/18ثّل هذا القرار حمّل القرار رقم  -3
 

 (2017يوليو/متوز  7اعُتمد يف )





 

 

 لجنة البرنامج
 (2019يوليو/تموز  - 2017)يوليو/تموز 

 األعضاء الرئيس
 العرقان()السيد فيصل رشيد سالمة  األردن (María Cristina Boldorini)السيدة األرجنتني  )هولندا( Hans Hoogeveen  السيد 

 (Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor)السيد  ماليزيا (Jennifer Fellows)السيدة  كندا 
 (Matthew Hooper )السيدنيوزيلندا  (Marc Mankoussou )السيد الكونغو 
 (Claudia Elizabeth Guevara de la Jara)السيدة  بريو (Kanga Kouamé)السيد  إكوت ديفوار 
 (François Pythoud)السيد   سويسرا (Shahin Ghorashizadeh)السيد  إيران اإلسالميةمجهورية  

 (Terri Sarch)السيدة   ااململكة املتحدة (Toru Hisazome)السيد  اليابان 

   
 لجنة المالية

 (2019يوليو/تموز  - 2017)يوليو/تموز 
  األعضاء الرئيس

 (Mateo Nsogo Nguere Micue)السيد   غينيا االستوائية (Carlos Alberto Amaral أنغوال )السيد (الفلبني) Lupiño Lazaro, Jr السيد
 (Cathrine Stephensonأسرتاليا )السيدة  

 (Mafizur Rahman)السيد  بنغالدير
  (Heiner Thofern)السيد  أملانيا

  (Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك )السيد 
 (Vladimir Kuznetsov االحتاد الروسي )السيد  (Antonio Otávio Sá Ricarteالربازيل )السيد  

  (السيد سيد أ د علمني حامد علمنيالسودان ) (Xie Jianmin الصني )السيد 
 *(Thomas Duffy الواليات املتحدة األمريكية )السيد مجهورية مصر العربية )السيد خالد الطويل( 
 *  

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 (2019يوليو/تموز  - 2017)يوليو/تموز 

 األعضاء الرئيس
 (Luke Daunivalu)السيد  فيجي (زمبابوي) Godfrey Magwenzi السيد

 (Royhan Nevy Wahabإندونيسيا )السيد 
 (Lineo Irene Molise Mabuselaليسوتو )السيدة 

 (Mónica Robelo Raffone)السيدة  نيكاراغوا
 (Daniela Rotondaroسان مارينو )السيدة  )السيد علي البصول( األردن 
 (Emily Katkar الواليات املتحدة األمريكية )السيدة  
 

 2017المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 
 االقتصادي واالجتماعيأعضاء انتخبهم المجلس  أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة انتهاء مدة العضوية

 
 1الصني )باء( اسرتاليا )دال( 2017ديسمرب/ كانون األول  31

 (دال) اململكة املتحدة 2)جيم( الربازيل 
 اليابان )دال( )دال( الدامنرك

 4بنما )جيم( )هاء( بولندا 
 هنغاريا )هاء( 3مجهورية إيران اإلسالمية )باء( 

  5ليسوتو )ألف( ليبيا )ألف(
  االحتاد الروسي )هاء( أفغانستان )باء( 2018 كانون األول  ديسمرب/ 31

 (باء) اهلند  6بنن )ألف(
 )باء( بنغالدير 7بريو )جيم(

 ( دال) فرنسا (باء) الكويت
 ليربيا )ألف(  (الواليات املتحدة األمريكية )دال 

  هولندا )دال( 8(دال) سويسرا
 ( دال) إسبانيا (جيم) األرجنتني 2019 ديسمرب/ كانون األول 31

 (ألف)السودان   أملانيا )دال(
 9(جيم) املكسيك باكستان )باء(
 ( باء) اململكة العربية السعودية زمبابوي )ألف(

 فنلندا )دال(س (كندا )دال 
  مصر العربية )ألف(مجهورية  (ألف) الكونغو

 إىل  2016 /كانون الثاينيناير 1ن لشااااااااااااااغل هذا املقعد موانت ب جملس اجمللس االقتصاااااااااااااااادي واالجتماعي الصااااااااااااااني  2015 /كانون األولديساااااااااااااامرب 31اعتبارا من  مجهورية كوريا(  اسااااااااااااااتقالت 1)
 .2017 /كانون األولديسمرب 31
 .2017األول  ديسمرب/كانون 31يناير/كانون الثاين إىل  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل الربازيل وانُت بت 2015 ،ولألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  غواتيماال تنحت  (2)
-2021(، والقاائماة جيم )2020-2018( من قبال مجهورياة إيران اإلسااااااااااااااالمياة؛ والقاائماة ألف )2017-2015تتنااوب القوائم ألف وبااء وجيم على هاذا املعقاد على النحو التاايل: القاائماة بااء )  (3)

2023.) 
 .2017ديسمرب/كانون األول  31إىل  2016يناير/كانون الثاين  1ومتت املصادقة على بنما الستكمال املدة املتبقية من الوالية من  2015ديسمرب/كانون األول  31قدمت غواتيماال استقالتها من هذا املنصب يف   (4)
املدة املتبقية من ومتت املصااادقة على أن يسااتكمل ليسااوتو عن مقعدها  ،2017 أبريل/نيسااان 19يف املنعقد  واإلدارة بالتنساايق اخلاص واالجتماعي االقتصااادي اجمللس خالل اجتماع (  تنحت سااوازيلند،5)

 .2017ديسمرب/كانون األول  31إىل  2017أبريل/نيسان  20الوالية من 
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017 يناير/كانون الثاين 1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل بنن وانُت بت 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  موريتانيا (  تنحت6)
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  بريو لشغل وانُت بت 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  املكسيك (  تنحت7)
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل سويسرا وانُت بت 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  السويد (  تنحت8)
   .2019و 2018 يوكولومبيا يف عام 2017يف عام هذا املقعد املكسيك حبيث تشغل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف نت ب مكولومبيا إىل اتفاق لتقاسم مقعد املكسيك و  (  توصلت9)



 

 

 أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 دولة عضو 194

 عضوان منتسبان
 منظمة عضو واحدة

 
 االحتاد األورويب )منظمة عضو(

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربودا

 أندورا
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي

 أوزباكستان
 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالدير
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد

 تشيكيا
 توغو
 توفالو
 )عضو منتسب( توكالو
 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان
 جزر فرويه )عضو منتسب(

 جزر كوك
 جزر مارشال

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 اإلسالميةمجهورية إيران 
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية مصر العربية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرنسييب
 سان فنسنت وغرينادين

 سان كيتس ونيفيس
 سان مارينو
 سانت لوسيا
 سري النكا

 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا

 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 فنزويال )مجهورية البوليفارية(

 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كابو فريدي
 كازاخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليربيا
 ليبيا

 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالديف
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار

 )واليات متعددة اجلنسيات(ميكرونيزيا 
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
اليونا


