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سياسة منظمة األغذية والزراعة
لإلعالن عن السنوات الدولية واالحتفال بها
مقتبس من تقرير الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة للمجلس ( 11-11يونيو/حزيران )2112
 -01ووافق اجمللس على مشروع سياسة املنظمة بشأن اإلعالن عنن النننواا الدولينة واحيائكنا همنا رتنو مقن
الوثيقة " CL 144/13سياسة منظمة "الفاو" بشأن اإلعالن عن الننواا الدولية واحيائكا" [وأدناه].

سياسة الفاو لإلعالن عن السنوات الدولية واالحتفال بها
معايري اختيار املواضيع
( )1ينبغي أن يكون املوضوع املقن للنننة الدولينة متننقا منع مقادند األمنمل املت ندة واملبنادا النواردة
الصننكوا الدسننتورية الرئينننية لكياننناا منظومننة األمننمل املت نندة املعنيننة (مثننم ميثننام األمننمل املت نندة
ودستور منظمة األغذية والزراعة وغري ذلك).
( )2ينبغي للننة الدولية أن تعاجل شاغم ذا أولوية بالننبة جلميع البلدان أو معظمكنا وأن تننارتمل تونوير
التعاون الدولي حم املشاهم العاملية ،وال سيما تلك اليت تؤثر البلدان النامية.
( )3جيب أن تنووي الننة الدولية ،حال اقراررتا ،على اجراءاا ملموسة تُتخذ علنى الصنعيدين الندولي
والوطين ،وينبغي أن يتوقع منكا احندا متابعنة هنبرية علنى املننتويني تتخنذ شنكم أنشنوة جديندة
أو تعزيز األنشوة القائمة.
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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