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المرفقات
ألف

جدول أعمال الدورة السابعة والخمسين بعد المائة للمجلس

باء

قائمة الوثائق

جيم

الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسي ي ي ييية واالجتماعات الرئيسي ي ي ييية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة 2018-2017

1
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البنود االفتتاحية
عق ــد ادلس دورت ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع ــة واخلمس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بع ــد امل ــائ ــة يف روم ــا يوم  10يوليو/متوز
-1
السيد  ،Khalid Mehboobالرئيس املستقل للمجلس.

اعتماد جدول األعمال

2017

حت ــت رئ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

1

أخذ ادلس علما بإعالن االختص ــاص ــات وحقوق التص ــويت املق ّدم من االحتاد األورو  ،واعتمد جدول أعمال
-2
الدورة .ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف هبذا التقرير.

انتخاب ثالثة نواب للرئيس

2

انتخ ـ ـ ــب ادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ثالثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب لرئيس هذه الدورة ،وهم :السيد ( Abdul Razak Ayaziأفغانستان)؛
-3
والسيد عماد سالطنية (اجلزائر)؛ والسيد ( Vlad Mustaciosuرومانيا).

انتخاب أعضاء اللجان
انتخاب رئيس لجنة البرنامج واألعضاء اإلثني عشر فيها

3

طبق ـاال لالئحــة العــامــة للمنظمــة ،انتخــب ادلس األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التــاليــة أ ــا هم يف جلنــة الربنــامج للفرتة املمتــدة
-4
من يوليو/متوز  2017إىل يونيو/حزيران :2019
الرئيس:

السيد

األعضاء:

األرجنتني
كندا
الكونغو
كوت ديفوار
مجهورية إيران اإلسالمية
اليابان

1
2
3

Hans Hoogeveen

الوثائق  CL 157/1و CL 157/INF/1و.CL 157/PV/1
الوثيقة .CL 157/PV/1
الوثائق  CL 157/3و CL 157/LIM/1و.CL 157/PV/1

(هولندا)
(السيدة )María Cristina Boldorini
(السيدة )Jennifer Fellows
(السيد )Marc Mankoussou
(السيد )Kanga Kouamé
(السيد )Shahin Ghorashizadeh
(السيد )Toru Hisazome
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2

األردن
ماليزيا
نيوزيلندا
بريو
سويسرا
اململكة املتحدة

(السيد فيصل رشيد سالمة العرقان)
(السيد )Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor
(السيد )Matthew Hooper
(السيدة )Claudia Elizabeth Guevara de la Jara
(السيد )François Pythoud
(السيدة )Terri Sarch

انتخاب رئيس لجنة المالية واألعضاء اإلثني عشر فيها

4

طبقاال لالئحة العامة للمنظمة ،انتخب ادلس األعض ــاء التالية أ ا هم يف جلنة املالية للفرتة املمتدة من يوليو/متوز
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 2017إىل يونيو/حزيران :2019
الرئيس:

السيد

األعضاء:

أنغوال
أسرتاليا
بنغالديش
الربازيل
الصني
مصر
غينيا االستوائية
أملانيا
املكسيك
االحتاد الروسي
السودان
الواليات املتحدة األمريكية

4

Lupiño Lazaro, Jr

الوثائق  CL 157/3و CL 157/LIM/2و.CL 157/PV/1

(الفلبني)
(السيد )Carlos Alberto Amaral
(السيدة )Cathrine Stephenson
(السيد )Mafizur Rahman
(السيد )Antonio Otávio Sá Ricarte
(السيد )Xie Jianmin
(السيد خالد الطويل)
(السيد )Mateo Nsogo Nguere Micue
(السيد )Heiner Thofern
(السيد )Benito Santiago Jiménez Sauma
(السيد )Vladimir Kuznetsov
(السيد سيد أمحد علمني حامد علمني)
(السيد )Thomas Duffy

3
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انتخاب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها

5

طبقاال لالئحة العامة للمنظمة ،انتخب ادلس األعضاء التالية أ ا هم يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
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للفرتة املمتدة من يوليو/متوز  2017إىل يونيو/حزيران :2019
الرئيس:

السيد

األعضاء:

فيجي
إندونيسيا
األردن
ليسوتو
نيكاراغوا
سان مارينو
الواليات املتحدة األمريكية

Godfrey Magwenzi

(زمبابوي)
(السيد )Luke Daunivalu
(السيد )Royhan Nevy Wahab
(السيد علي البصول)
(السيدة )Lineo Irene Molise Mabusela
(السيدة )Mónica Robelo Raffone
(السيدة )Daniela Rotondaro
(السيدة )Emily Katkar

المسائل األخرى
المسائل الناشئة عن دورة المؤتمر

6

أحاط ادلس علما بأن املسألة املتعلقة بتشاطر الواليات من جانب األعضاء املرشحني لشغل مقاعد يف ادلس
-7
من شـأهنا أن تقتضـي اسـتعراضـا من قبل األجهزة الرئاسـية خالل فرتة السـنتني القادمة ،لا يف ذلك جلنة الشـؤون الدسـتورية
والقانونية ،بدعم من األمانة حسب االقتضاء.

تهم والية منظمة األغذية والزراعة
التطورات في المنتديات التي ّ
-8

قُ ّدمت عروض عن املواضيع

7

التالية:

• املؤمتر الدويل املعين بوضع حد إلزالة الغابات وزيادة مساحتها
• منظمـة األغـذيـة والزراعـة والعمـل يف هلـال اهلجرة يف املنتـديـات العـامليـة (ادموعـة العـامليـة املعنيـة بـاهلجرة واملنتـد
العاملي املعين باهلجرة والتنمية وهلموعة الدول السبع)

5
6
7

الوثائق  CL 157/3و CL 157/LIM/3 Rev.1و.CL 157/PV/1
الوثيقة .CL 157/PV/1
الوثيقتان  CL 157/INF/3و.CL 157/PV/1

CL 157/REP

4

الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة
واالجتماعات الرئيسية األخرى في الفترة 82018-2017
أحاط ادلس علما باجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخر
-9
لعام  2017واجلدول الزمين املؤقت لعام  ،2018على حنو ما هو وارد يف املرفق جيم هبذا التقرير.

جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة والخمسين بعد المائة للمجلس
( 4-8ديسمبر/تشرين األول 9)2017
-10

8
9

استعرض ادلس مشروع جدول األعمال املؤقت لدورتة الثامنة واخلمسني بعد املائة.

الوثيقتان  CL 157/2و.CL 157/PV/1
الوثيقتان  CL 157/INF/2و.CL 157/PV/1

A1
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المرفق ألف
جدول أعمال الدورة السابعة والخمسين بعد المائة للمجلس

البنود االفتتاحية
-1

اعتماد جدول األعمال

-2

انتخاب ثالثة نواب للرئيس

-3

انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء اإلثين عشر فيها

-4

انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء اإلثين عشر فيها

-5

انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها

انتخاب أعضاء اللجان

المسائل األخرى
-6

املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر

-7

اجل ــدول الزمين الجتم ــاع ــات األجهزة الرئ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة ملنظم ــة األغ ــذي ــة والزراع ــة واالجتم ــاع ــات الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة األخر
يف الفرتة 2018-2017
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جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واخلمسني بعد املائة للمجلس ( 8-4ديسمرب/كانون األول )2017
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هتم والية منظمة األغذية والزراعة
التطورات يف املنتديات اليت ّ

 -10أية مسائل أخر

B1
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المرفق باء
قائمة الوثائق
جدول األعمال املؤقت
اجلــدول الزمين الجتمــاعــات األجهزة الرئــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة ملنظمــة األغــذيــة والزراعــة واالجتمــاعــات
الرئيسية األخر يف الفرتة 2018-2017
عضوية جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية

CL 157/1
CL 157/2

CL 157/3

سلسلة وثائق

CL 157 INF

CL 157/INF/1
CL 157/INF/2

CL 157/INF/3
CL 157/INF/4

سلسلة وثائق

بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورو ودولة األعضاء
جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واخلمس ـ ـ ـ ــني بعد املائة للمجلس (ديس ـ ـ ـ ــمرب/كانون
األول )2017
هتم والية منظمة األغذية والزراعة
التطورات يف املنتديات اليت ّ
مذكرة عن أساليب عمل ادلس

CL 157 LIM

CL 157/LIM/1
CL 157/LIM/2
CL 157/LIM/3 Rev.1

انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء فيها
انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء فيها
انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء فيها

C1

CL 157/REP

المرفق جيم

الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة 2018-2017
2017

يناير/كانون الثاني

 16هيئة الموارد الوراثية لألغذية
والزراعة
 165لجنة المالية (برنامج األغذية
العالمي)
هللس حمافظي الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية
برنامج األغذية العاملي
 104لجنة الشؤون الدستورية
والقانونية
 166لجنة المالية
 121لجنة البرنامج
ادلس التنفيذي للصندوق الدويل
للتنمية الزراعية
 156المجلس

مايو/أيار

 167لجنة المالية (برنامج األغذية
العالمي)*

31-29

يونيو/حزيران

برنامج األغذية العاملي

16-12

يوليو/تموز

 40المؤتمر
 157المجلس
 40الدستور الغذائي

8-3
10
( 22-17جنيف)

ادلس التنفيذي للصندوق الدويل
للتنمية الزراعية

15-11

أكتوبر/تشرين األول

 44لجنة األمن الغذائي العالمي
يوم األغذية العالمي
 105لجنة الشؤون الدستورية
والقانونية

13-9

نوفمبر/تشرين الثاني

 168لجنة المالية*
 122لجنة البرنامج
برنامج األغذية العاملي
 158المجلس
ادلس التنفيذي للصندوق الدويل
للتنمية الزراعية

فبراير/شباط

مارس/آذار

أبريل/نيسان

أغسطس/آب
سبتمبر/أيلول

ديسمبر/كانون األول

عيد الفصح حسب التقومي الغر :
عيد الفصح حسب التقومي الشرقي:
شهر رمضان:
عيد الفطر:
عيد األضحى:

2018

2/3-1/30
8-7
17-13
24-20

هللس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية
 30المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا
برنامج األغذية العاملي

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

15-13
31-27
31-27

 35المؤتمر االقليمي ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي106
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

9-5
14-12

14-10
28-24

ادلس التنفيذي للصندوق الدويل
للتنمية الزراعية
 5املؤمتر اإلقليميغري الر ي ألمريكا
الشمالية
 34المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى
 34المؤتمر اإلقليمي آلسيا
والمحيط الهادئ
 169لجنة المالية*
 123لجنة البرنامج
 31المؤتمر اإلقليمي ألوروبا
 159المجلس
برنامج األغذية العاملي
 41الدستور الغذائي
 33لجنة مصايد األسماك
 24لجنة الغابات

20-16

( 16اإلثنين)
25-23

10-6
10-6
17-13
8-4
15-11

 16أبريل/نيسان 2017
 16أبريل/نيسان 2017
 27مايو/أيار –  24يونيو/حزيران 2017
 25يونيو/حزيران 2017
 1سبتمرب/أيلول 2017

ادلس التنفيذي للصندوق الدويل
للتنمية الزراعية
 72لجنة مشكالت السلع
 26لجنة الزراعة
يوم األغذية العالمي
 45لجنة األمن الغذائي العالمي
 107لجنة الشؤون الدستورية
والقانونية
 170لجنة المالية*
 124لجنة البرنامج
برنامج األغذية العاملي
 160المجلس
ادلس التنفيذي للصندوق الدويل
للتنمية الزراعية

عيد الفصح حسب التقومي الغر :
عيد الفصح حسب التقومي الشرقي:
شهر رمضان:
عيد الفطر:
عيد األضحى:

20-16
27-23
5/4-4/30
25-21
25-21

يؤكد الحقا
8-4
22-18

( 6-2روما)
13-9
20-16

14-10
28-26
5-1

( 16الثالثاء)
20-15
24-22
16-12
16-12
23-19
7-3
14-10

 1أبريل/نيسان 2018
 8أبريل/نيسان 2018
 16مايو/أيار –  14يونيو/حزيران 2018
 15يونيو/حزيران 2018
 22أغسطس/آب 2018

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

الرئيس

السيد ( Hans Hoogeveenهولندا)

األرجنتني (السيدة )María Cristina Boldorini
كندا (السيدة )Jennifer Fellows
الكونغو (السيد )Marc Mankoussou
إكوت ديفوار (السيد )Kanga Kouamé
مجهورية إيران اإلسالمية (السيد Shahin
)Ghorashizadeh
اليابان (السيد )Toru Hisazome

األعضاء

األردن (السيد فيصل رشيد سالمة العرقان)
ماليزيا (السيد)Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor
نيوزيلندا (السيد )Matthew Hooper
بريو (السيدة )Claudia Elizabeth Guevara de la Jara
(السيد )François Pythoud
سويسرا
(السيدة )Terri Sarch

ااململكة املتحدة

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

الرئيس

السيد ( Lupiño Lazaro, Jrالفلبني)

أنغوال (السيد )Carlos Alberto Amaral

أسرتاليا (السيدة )Cathrine Stephenson

بنغالديش (السيد )Mafizur Rahman
الربازيل (السيد )Antonio Otávio Sá Ricarte

الصني (السيد )Xie Jianmin
مجهورية مصر العربية (السيد خالد الطويل)

*

الرئيس

السيد ( Godfrey Magwenziزمبابوي)

األعضاء

غينيا االستوائية (السيد )Mateo Nsogo Nguere Micue
أملانيا (السيد )Heiner Thofern
املكسيك (السيد ** )Benito Santiago Jiménez Sauma
االحتاد الروسي (السيد )Vladimir Kuznetsov

السودان (السيد سيد أمحد علمني حامد علمني)

الواليات املتحدة األمريكية (السيد )Thomas Duffy

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

فيجي (السيد )Luke Daunivalu

األعضاء

إندونيسيا (السيد )Royhan Nevy Wahab

األردن (السيد علي البصول)

المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
انتهاء مدة العضوية

*

أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة

 31ديسمرب /كانون األول

2017

 31ديسمرب /كانون األول

2018

اسرتاليا (دال)
الربازيل (جيم)2
الدامنرك (دال)
بولندا (هاء)
مجهورية إيران اإلسالمية (باء)3
ليبيا (ألف)
أفغانستان (باء)
بنن (ألف)6
بريو (جيم)7
الكويت (باء)
الواليات املتحدة األمريكية (دال)
سويسرا (دال)8

 31ديسمرب /كانون األول

2019

األرجنتني (جيم)
أملانيا (دال)
باكستان (باء)
زمبابوي (ألف)
كندا (دال)
الكونغو (ألف)

ليسوتو (السيدة )Lineo Irene Molise Mabusela
نيكاراغوا (السيدة )Mónica Robelo Raffone
سان مارينو (السيدة )Daniela Rotondaro
الواليات املتحدة األمريكية (السيدة )Emily Katkar

2017

أعضاء انتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي
(باء)1

الصني
اململكة املتحدة (دال)
اليابان (دال)
4
بنما (جيم)
هنغاريا (هاء)
5
ليسوتو (ألف)
االحتاد الروسي (هاء)
اهلند (باء)
بنغالديش (باء)
فرنسا (دال)
ليربيا (ألف)
هولندا (دال)

إسبانيا (دال)
السودان (ألف)
املكسيك (جيم)9
اململكة العربية السعودية (باء)
سفنلندا (دال)
مجهورية مصر العربية (ألف)

( )1استقالت مجهورية كوريا اعتبارا من  31ديسمرب/كانون األول  2015وانتخب هللس ادلس االقتصادي واالجتماعي الصني لشغل هذا املقعد من  1يناير/كانون الثاين  2016إىل  31ديسمرب/كانون
األول .2017
اعتبارا من  1يناير/كانون الثاين إىل  31ديسمرب/كانون األول .2017
( )2تنحت غواتيماال عن مقعدها يف  31ديسمرب/كانون األول 2015 ،وانتُخبت الربازيل لشغل هذا املقعد ال
( )3تتناوب القوائم ألف وباء وجيم على هذا املعقد على النحو التايل :القائمة باء ( )2017-2015من قبل مجهورية إيران اإلسالمية؛ والقائمة ألف ( ،)2020-2018والقائمة جيم (.)2023-2021
( )4قدمت غواتيماال استقالتها من هذا املنصب يف  31ديسمرب/كانون األول  2015ومتت املصادقة على بنما الستكمال املدة املتبقية من الوالية من  1يناير/كانون الثاين  2016إىل  31ديسمرب/كانون األول .2017
( )5تنحت س ـوازيلند ،خالل اجتماع ادلس االقتص ــادي واالجتماعي اخلاص بالتنس ــيق واإلدارة املنعقد يف  19أبريل/نيس ــان  ،2017عن مقعدها ومتت املص ــادقة على أن يس ــتكمل ليس ــوتو املدة املتبقية من
الوالية من  20أبريل/نيسان  2017إىل  31ديسمرب/كانون األول .2017
اعتبارا من  1يناير/كانون الثاين  2017إىل  31ديسمرب/كانون األول .2018
( )6تنحت موريتانيا عن مقعدها يف  31ديسمرب/كانون األول  2016وانتُخبت بنن لشغل هذا املقعد ال
اعتبارا من  1يناير/كانون الثاين  2017إىل  31ديسمرب/كانون األول .2018
( )7تنحت املكسيك عن مقعدها يف  31ديسمرب/كانون األول  2016وانتُخبت بريو لشغل هذا املقعد ال
اعتبارا من  1يناير/كانون الثاين  2017إىل  31ديسمرب/كانون األول .2018
( )8تنحت السويد عن مقعدها يف  31ديسمرب/كانون األول  2016وانتُخبت سويسرا لشغل هذا املقعد ال
( )9توصلت املكسيك وكولومبيا إىل اتفاق لتقاسم مقعد منتخب يف ادلس االقتصادي واالجتماعي حبيث تشغل املكسيك هذا املقعد يف عام  2017وكولومبيا يف عامي  2018و.2019

أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 194دولة عضو
عضوان منتسبان
منظمة عضو واحدة
االحتاد األورو (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
بنغالديش
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
توكالو (عضو منتسب)
تونس
تونغا
تيمور ليشيت
جامايكا
اجلبل األسود

اجلزائر
جزر البهاما
جزر القمر
جزر سليمان
جزر فروية (عضو منتسب)
جزر كوك
جزر مارشال
مجهورية أفريقيا الوسطى
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية العربية السورية
مجهورية الكونغو الدميقراطية
مجهورية إيران اإلسالمية
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
غينيا-بيساو
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
ميكرونيزيا (واليات متعددة اجلنسيات)
ناميبيا
ناورو
النرويج
النمسا
نيبال
النيجر
نيجرييا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
نيو
هاييت
اهلند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
الواليات املتحدة األمريكية
اليابان
اليمن
اليونان

