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المجلس
الدورة الستون بعد المائة
روما 7-3 ،ديسمبر/كانون األول

2018

الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية والستين بعد المائة للمجلس ( 12-8أبريل/نيسان )2019
والدورة الحادية واألربعين للمؤتمر ( 29-22يونيو/حزيران )2019
موجز
(12-8

تعطي هذه الوثيقة حملة عامة عن الرتتيبات اخلاص ة ة ة ة ة ةةة بالدورة اعادية والس ة ة ة ة ة ةةت بعد املائة للمجل
أبريل/نيسةةا  )2019والدورة اعادية واألربع ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة ( 29-22يونيو/حزيرا  .)2019وتتضةةمن
هذه الوثيقة أيضة ة ة ة ة ة ةا اقرتاحات بش ة ة ة ة ة ةةد الدعوات وؤدو األعما املؤقو للمؤمتر واندو الزمي للبنود وعمليات
االنتخاب والقرارات واختيار ( )1موض ة ة ةةوع للنقا العام لدى املؤمتر عام  2019و( )2موض ة ة ةةوع رئيس ة ة ةةي لدورات
انهاز الرئاسي اليت ستنعقد فرتة السنت .2020-2019

اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب المجلس
يطلب من اجملل اختاذ قرارات بشد :
(أ) ؤدو األعما املؤقو للدورة اعادية واألربع ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة (املرفق ألف)
(ب) موض ة ةةوع للنقا العام بش ة ةةد حالة األغذية والزراعة ،على أال تتجاوز بيانات رؤس ة ةةاو الوفود
البند اخلم دقائق
(ج) املهل الزمنية لتلقي الرتشيحات خبصوص:
•
•

إطار هذا

منصب الرئي املستقل للمجل (للفرتة املمتدة من يوليو/متوز  2019إىل يونيو/حزيرا )2020
العضوية اجملل خال الفرتة:
( )1من يوليو/متوز  2019إىل يونيو/حزيرا 2021
( )2ومن يوليو/متوز  2020إىل يونيو/حزيرا .2022

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى
على موقع املنظمة www.fao.org
MY391/A
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(د) إنشاو ننت
()1
()2
(ه) دعوة فلسط

رئيسيت :
بشد املسائل املوضوعية ومسائل السياسات (اللجنة الرئيسية األوىل)
بشد مسائل الربنامج وامليزانية (اللجنة الرئيسية الثانية)
للمشاركة الدورة بصفة مراقب.

ميكن توؤيه أي استفسارات بشد مضمو هذه الوثيقة إىل:
السيد

Louis Gagnon

مدير
شعبة خدمات املؤمتر واجملل وشؤو املراسم
اهلاتف+39 06570 53098 :
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ألف -مقدمة
بناو على قرار املؤمتر دورته األربع ( 8-3يوليو/متوز  ،)2017سوف تُعقد الدورة اعادية واألربعو للمؤمتر
-1
1
روما اعتبارا من يوم السبو  22إىل يوم السبو  29يونيو/حزيرا .2019
هناية املطاف عن اختاذ القرارات املنظمة وعن حتديد سياستها واسرتاتيجيتها
واملؤمتر هو انهاز املسؤو
-2
العامت وعن اختاذ القرارات النهائية بشد األهداف واالسرتاتيجية وامليزانية 2.وحيرص املؤمتر على ضما االتساق
السياسات العاملية واألطر التنظيمية ويعمل عادة بناو على توصيات اللجا الفنية للمنظمة ومؤمتراهتا اإلقليمية وجمل
املنظمة ،حيث يقتضي األمر ذلك .ويوافق املؤمتر حتديدا على أولويات املنظمة واسرتاتيجيتها وميزانيتها ضوو توصيات
اجملل .

باء -جدول األعمال وموضوع النقاش العام والتصويت
املرفق ألف ؤدو األعما املؤقو للمؤمتر.

-3

يرد

-4

وسيتم تشكيل ننت رئيسيت مها:
•

اللجنة الرئيسية األوىل بشد املسائل املوضوعية ومسائل السياسات

•

واللجنة الرئيسية الثانية بشد مسائل الربنامج وامليزانية.

دورته اعادية والست بعد املائة ( 12-8أبريل/نيسا  )2019ؤدو زمي مؤقو لدورة
وسيُعرض على اجملل
-5
املؤمتر ،يتضمن تفاصيل األحداث انانبية.
ويكو عادة لكل دورة من دورات املؤمتر موضوع رئيسي واحد يتفق عليه املؤمتر وذلك عادة بناو على توصية
-6
اجملل  .وكانو املواضيع املختارة للنقا العام الدورات الثالث املاضية للمؤمتر كاآليت:

1
2

•

"تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي" ()2017

•

"كسر حلقة الفقر وانوع الريف من خال تعزيز القدرة على الصمود
االؤتماعية والتنمية الزراعية املستدامة" ()2015

•

"النظم الغذائية املستدامة من أؤل األمن الغذائي والتغذية" ()2013

الفقرة  93من الوثيقة
قرار املؤمتر .2009/7

C 2017/REP

املناطق الريفية :اعماية
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دورته الست بعد املائة النظر حمور تركيز تقرير حالة األغذية والزراعة
و هذا الصدد ،قد يرغب اجملل
-7
لعام  2018بشد "اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية" لدى اقرتاح موضوع النقا العام الدورة اعادية واألربع للمؤمتر
ضمن البند  10من ؤدو األعما " ،استعراض حالة األغذية والزراعة".
ونظرا إىل أ هناك مخسة أيام فحسب متاحة للعمل اؤتماعات انلسة العامة وإىل أنه من املتوقع أ تديل
-8
اتباع ما درؤو عليه
الغالبية العظمى من رؤساو الوفود املشاركة املؤمتر ببيانات إطار البند  ،10قد يرغب اجملل
كل بيا اخلم دقائق.
العادة والتوصية بدال تتجاوز مدة إلقاو ّ
وقد يرغب اجملل أيضا التوصية بتخصيص يوم انمعة  28يونيو/حزيرا  2019ملا يلي )1( :انتخاب الرئي
-9
املستقل للمجل (باالقرتاع السري) و( )2انتخاب أعضاو اجملل (بالتزكية ح يكو عدد املرشح موازيا لعدد املقاعد
الشاغرة) و( )3التصويو على مستوى امليزانية للفرتة ( 2021-2020مبناداة األمساو إلكرتونيا).
 -10وسعيا إىل تبسيط اإلؤراوات والنقا خال الدورة ،ستتضمن الوثائق السابقة للدورة موؤزا وستسلّط الضوو
وسيتم ذلك ،حيثما أمكن ،بشكل رئيسي من خال عرض مشاريع
على املسائل املطروحة على املؤمتر الختاذ قرار بشدهنا.
ّ
القرارات على املؤمتر شكل ؤاهز للموافقة عليها وإلدراؤها التقرير النهائي للدورة.

جيم -تشكيل الوفود
 -11يرتأس الوزراو عادة وفود بلداهنم .وطبقا للمادة  3من الدسةتور (املرفق باو) ،يكو كل عضةو من أعضةاو املنظمة
ممثال مبندوب واحد وميكن أ يرافقه مناوبو ومس ة ة ة ةةاعدو ومس ة ة ة ةةتش ة ة ة ةةارو  .وس ة ة ة ةةيكو باإلمكا إمتام عملية التس ة ة ة ةةجيل
على اإلنرتنةةو من خال املوقع احملمي بكلمةةة مرور على البوابةةة اخلةةاص ة ة ة ة ة ة ةةة بةةاألعض ة ة ة ة ة ة ةةاو املنظمةةة على العنوا التةةايل
 .http://www.fao.org/members-gateway/en/كما ميكن االطالع على إرش ة ةةادات التس ة ةةجيل املباش ة ةةر على اإلنرتنو
من املوقع اإللكرتوين نفسة ةةه .وإلدر اإلشة ةةارة إىل أ التسة ةةجيل املباشة ةةر على اإلنرتنو يقتضة ةةي حتميل صة ةةورة رقمية حديثة
حبجم صورة ؤواز السفر.

دال -المهام الدستورية للمؤتمر
 -12باإلض ة ة ة ة ة ةةافة إىل اعتماد التعديالت املدخلة على دس ة ة ة ة ة ةةتور املنظمة والئحتها وأنظمتها ،واملوافقة على االتفاقيات
واالتفاقات ،يتوىل املؤمتر املهام الدستورية احملددة اآلتية:

قبو األعضاو اندد
 -13يقبل املؤمتر ،باعتباره أعلى سلطة املنظمة ،انضمام األعضاو اندد إىل املنظمة ويعاجل مجيع املسائل املتعلقة
تتلق املنظمة حىت تاريخ إعداد هذه الوثيقة أي طلب لالنتساب إىل عضويتها .وطبقا للمادة 2-19
بالعضوية .ومل َّ
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من الالئحة العامة للمنظمة ،جيوز أ تتلقى املنظمة طلبات االنتساب قبل  30يوما من افتتاح دورة املؤمتر،
السري بدغلبية ثلثي األصوات املعطاة ،شرط أ يتجاوز
أي  23مايو/أيار  .2019ويتقرر قبو األعضاو اندد باالقرتاع ّ
العدد الكلي لألصوات املؤيدة واملعارضة نصف عدد الدو األعضاو املنظمة .وتسري العضوية اعتبارا من تاريخ موافقة
املؤمتر على الطلب.

تعي املدير العام
 -14تنظم أحكام الفقرة  1من املادة  37من الالئحة العامة للمنظمة اؤراوات الرتشة ة ة ةةيمل ملنصة ة ة ةةب املدير العام وتنص
على ما يلي:
" -1وفقا للفقرة  1من املادة  7من الدستورّ ،يع املدير العام للمنظمة وفقا للشروط التالية:
(أ) عند اقرتاب املوعد احملدد النتهاو شغل املدير العام ملنصبه ،يدرج موضوع تعي مدير عام ؤديد ؤدو
أعما الدورة العادية للمؤمتر السابقة مباشرة على انتهاو فرتة شغل املنصب ،وعند شغور منصب املدير العام
ألي سبب آخر ،أو عند تسلم إشعار بد شغوره وشيك ،يدرج موضوع تعي مدير عام ؤديد ؤدو
أعما الدورة التالية للمؤمتر اليت تفتتمل بعد مائة وعشرين يوما على األقل من شغور املنصب أو من اإلشعار
بد شغوره وشيك.
(ب) وعند النظر انتهاو مدة املدير العام ،حيدد اجملل مواعيد الفرتة اليت ميكن فيها للدو األعضاو أ تتقدم
برتشيحات ملنصب املدير العام .وينبغي أ تستغرق فرتة الرتشيمل ثالثة أشهر وأ تنقضي قبل ثالث يوما
على األقل من بدو دورة اجملل املشار إليها الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة .وخيطر األم العام
للمؤمتر واجملل كل الدو األعضاو واألعضاو املنتسبة بفرتة الرتشيمل .وتبلغ الرتشيحات الصحيحة ،املقدمة
املوعد الذي حيدده اجملل .
طبقا للفقرة  5من املادة  12من هذه الالئحة ،إىل األم العام للمؤمتر واجملل
ويوزع األم العام للمؤمتر واجملل هذه الرتشيحات على مجيع الدو األعضاو واألعضاو املنتسبة املوعد
الذي حيدده اجملل أيضا ،علما بدنه حالة إؤراو االنتخابات دورة عادية من دورات املؤمتر ،فإ املدة
اليت حيددها اجملل هلذا الغرض ينبغي أال تقل عن  30يوما قبل انعقاد دورة اجملل املنصوص عليها الفقرة
الفرعية (ج) من هذه الفقرة.
(ج) ورهنا بالرتتيبات اليت قد يتخذها اجملل  ،وفقا هلذه الالئحة ،هبدف كفالة املس ة ة ة ة ة ةةاواة ب املرش ة ة ة ة ة ةةح  ،فإ
دورة ينبغي أ تعقد قبل سةةت يوما على األقل من دورة املؤمتر ،وجييبو
املرشةةح يتحدثو أمام اجملل
على األسة ةةئلة اليت قد يطرحها عليهم مندوبو الدو األعضة ةةاو واألعضة ةةاو املنتسة ةةبة املنظمة .وال تدور أية
مناقشة وال خيلص اجملل إىل أية استنتاؤات أو توصيات من أي من البيانات أو املداخالت املقدمة.
(د) وحتدد اللجنة العامة تاريخ االنتخاب وتعلنه أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح دورة املؤمتر ،علما بد تعي
املدير العام ،دورة عادية ،يبدأ ويستكمل غضو ثالثة أيام عمل عقب افتتاح تلك الدورة .ويتحدث
املرشحو ملنصب املدير العام أمام املؤمتر وجييبو على األسئلة اليت قد يطرحها عليهم مندوبو الدو األعضاو
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واألعضاو املنتسبة ،رهنا بالرتتيبات اليت قد يتخذها املؤمتر وفقا هلذه الالئحة هبدف كفالة املساواة ب
املرشح ".
 -15وسوف تنتهي والية املدير العام اعايل  31يوليو/متوز  .2019وعمال باألحكام املشار إليها الفقرة أعاله،
دورته التاسعة واخلمس بعد املائة الفرتة املمتدة من  1ديسمرب/كانو األو  2018إىل  28فرباير/شباط
فقد حدد اجملل
 2019الفرتة اليت ستُقبل فيها الرتشيحات ملنصب املدير العام للفرتة املمتدة من  1أغسط /آب  2019إىل  31يوليو/متوز
 .32023وسيجري تعميم التشرحيات الواردة ضمن املهلة الزمنية املقررة بعد أسبوع من ذلك مبوؤب تعميم ومن خال
البوابة اإللكرتونية لألعضاو املنظمة.
 -16وترد اإلؤراوات اخلاصةةة بالكلمة اليت سةةيلقيها املرشةةحو ملنصةةب املدير العام أمام املؤمتر والدورة اعادية والسةةت
املرفق ؤيم ودا على التوايل .وكا اجملل قد صةةادق على هذه اإلؤراوات خال دورته التاسةةعة
بعد املائة للمجل
والثالث بعد املائة (مايو/أيار  )2010إطار عملية تعي املدير العام سنة .2011

تعي الرئي املستقل للمجل
-17
للمنظمة.

يع املؤمتر الرئي املس ة ة ةةتقل للمجل وفقا ألحكام املادة  2-5من الدس ة ة ةةتور واملادة  1-23من الالئحة العامة

 -18وتنص املادة (1-23ب) من الالئحة العامة للمنظمة على أ حيدد اجملل املوعد النهائي لتقدمي الدو األعضاو
ترش ة ةةيحاهتا ملنص ة ةةب الرئي املس ة ةةتقل للمجل  ،إىل األم العام للمؤمتر واجملل  .وباملثل حيدد اجملل أيضة ة ةا املوعد الذي
يرسل فيه األم العام هذه الرتشيحات إىل مجيع األعضاو املنظمة .وعمال باإلؤراوات املرعيّة سابقا ،قد يرغب اجملل
حتديد السةةاعة  12.00من ظهر يوم انمعة  5أبريل/نيسةةا  2019كآخر موعد لتلقي الرتشةةيحات هلذا املنصةةب ،ويوم
انمعة  12أبريل/نيسة ة ةةا  2019كموعد يقوم فيه األم العام بتعميم هذه الرتشة ة ةةيحات بالربيد العادي ومن خال البوابة
اإللكرتونية اخلاصة باألعضاو املنظمة.

انتخاب أعضاو اجملل
 -19ينتخ ة ة ة ة ة ة ةةب املؤمتر أعضةةاو اجملل طبقا ألحكام املادة  1-5من الدسةةتور .وسةةتُعمم وثيقة منفصةةلة بشةةد انتخاب
أعض ة ة ةةاو اجمللة ة ة ة  ،مشفوعة باستمارة الرتشية ة ة ة ة ة ةةمل ،ضمن وثيقة املؤمتر رقم  .C 2019/11وعمال بدحكام املادة (10-22أ)
من الالئحة العامة للمنظمة ،حيدد املؤمتر تاريخ االنتخاب وآخر موعد لتقدمي الرتش ة ةةيحات النتخابات اجملل  .وكما تنص
مندوَب
عليه املادة (10-22ج) من الالئحة العامة للمنظمة ،جيب أ يكو كل ترش ة ة ة ة ة ةةيمل مش ة ة ة ة ة ةةفوعا بكتاب خطي من ي
دولت اثنت من الدو األعض ة ةةاو لدى املؤمتر خبالف مندوب الدولة العض ة ةةو املرش ة ةةحة ،وينبغي أ يص ة ةةاحب ذلك قبو
3

الفقرة  18من الوثيقة

CL 159/REP

CL 160/6

7

خطي رمسي للرتشيمل من قبل مندوب الدولة العضو املرشحة .وتنص كذلك املادة (10-22د) من الالئحة العامة للمنظمة
بش ة ةةكل حمدد على أ ُختطر اللجنة العامة املؤمتر بالرتش ة ةةيحات الص ة ةةحيحة اليت وردهتا ،وذلك قبل املوعد احملدد لالنتخاب
التوص ة ة ة ة ة ةةية بد يكو آخر موعد لتلقي
بثالثة أيام عمل على األقل .و ض ة ة ة ة ة ةةوو هذه الش ة ة ة ة ة ةةروط ،قد يرغب اجملل
الرتشيحات عند الساعة  12.00من ظهر يوم االثن  24يونيو/حزيرا .2019

هاء -األعضاء في مكتب المؤتمر
 -20عمال بدحكام املادة (5-24ب) من الالئحة العامة للمنظمة ،فإ ّ اجملل مدعو دورته الس ة ة ة ة ة ةةت بعد املائة
(ديس ة ة ة ةةمرب/كانو األو  )2018إىل دعوة البلدا إىل تس ة ة ة ةةمية مرش ة ة ة ةةحيها للمناص ة ة ة ةةب التالية )1( :رئي الدورة اعادية
واألربع ملؤمتر املنظمة ( )2ورئيسا اللجنت الرئيسيت للمؤمتر ( )3ونواب رئي املؤمتر الثالثة ( )4واألعضاو املنتخبو
السبعة اللجنة العامة للمؤمتر ( )5واألعضاو التسعة ننة أوراق التفويض.
 -21ومن املتوقع أ يع ّ اجملل  ،دورته اعادية والس ة ة ة ةةت بعد املائة (أبريل/نيس ة ة ة ةةا  ،)2019األعض ة ة ة ةةاو هيئة
املكتب املشار إليهم الفقرة السابقة والذين سيصادق عليهم أيضا املؤمتر خال دورته اعادية واألربع  .أما الرتشيحات
ملنصب نائيب رئي اللجنت الرئيسيت األوىل والثانية ،فسيصادق عليها املؤمتر من خال اللجنة العامة.
 -22وكما ؤرت عليه العادة املاض ةةي ،يباش ةةر أعض ةةاو ننة أوراق التفويض عملهم
اليت تسبق موعد افتتاح أعما املؤمتر.

غض ةةو اخلمس ةةة عش ةةر يوما

واو -قرارات المؤتمر
 -23قررت الدورة التاسعة والثالثو للمؤمتر عام  2015إلغاو املمارسة املتبعة اليت تقضي بإنشاو نا للقرارات تابعة
للمؤمتر .أما وظائف نا القرارات السابقة من الناحية التحريرية فيمكن أ تتوالها ،عند االقتضاو ،ننة خمصصة يتم
إنشاؤها طبقا لالئحة العامة للمنظمة أو ميكن إيكاهلا إىل األمانة .وترد املرفق هاو املعايري القائمة حاليا بشد مشاريع
قرارات املؤمتر.

زاي -الدعوات
حيق لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية أ تكو ممثلة دورات املؤمتر من دو
-24
ّ
أ يكو هلا حق التصويو .كما حيق للمنظمات اعكومية الدولية األخرى ،اليت أبرمو اتفاقا مع املنظمة يتضمن أحكاما
وحيق أيضا للمنظمات غري اعكومية ذات الصفة االستشارية أ توفد مراقب
حمددة هلذا الغرض ،املشاركة بصفة مراقبّ .
عنها إىل دورات املؤمتر .وللمدير العام أ يدعو إىل املشاركة ،بصفة مؤقتة ،املنظمات اعكومية الدولية األخرى واملنظمات
غري اعكومية اليت هلا صفة استشارية أو اليت تربطها عالقات مع املنظمة.
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 -25وترد املرفق واو األحكام املذكورة أعاله على النحو املنصوص عليه املةادة  17مةن الالئحةةة العامةةة للمنظمة
و سياسة منظمة األغذية والزراعة بشةةد العالقةةات مع املنظمةةات الدولية غري اعكوميةةة (النصوص األساسية للمنظمة،
انزو الثاين  -القسم "ميم").
أ حييط علما باقرتاح املدير العام ،كما درؤو عليه العادة
 -26وقد يرغب اجملل
إىل حضور الدورة اعادية واألربع للمؤمتر بصفة مراقب.

املاضي ،دعوة فلسط

مشاريع القرارات
ّقرر اجملل أ يكو آخر موعد لتلقي الرتشيحات ملنصب الرئي املستقل للمجل
من يوم انمعة  5أبريل/نيسا .2019

متام الساعة

12.00

ووافق اجملل على أ يقدم إىل املؤمتر ؤدو األعما املؤقو والرتتيبات الواردة هذه الوثيقة للموافقة عليها،
وأوصى على وؤه اخلصوص مبا يلي:
(أ)

تشكيل ننت رئيسيت للنظر على التوايل املسائل املوضوعية واملتعلقة بالسياسات (اللجنة الرئيسية
األوىل) ومسائل الربنامج وامليزانية (اللجنة الرئيسية الثانية)

متام الساعة  12.00من ظهر يوم االثن
(ب) وأ يكو آخر موعد لتلقي الرتشيحات النتخابات اجملل
تتم عملية االنتخاب يوم انمعة  28يونيو/حزيرا 2019
 24يونيو/حزيرا  ،2019وأ ّ
(ج) وتوؤيه دعوة إىل فلسط عضور املؤمتر بصفة مراقب

لكل بيا .
(د) وأال تتجاوز م ّدة البيانات اليت يديل هبا رؤساو الوفود  5دقائق ّ
(ه) وأ يكو املوضوع املقرتح للنقا العام" :اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية".
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المرفق ألف
جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية واألربعين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة

مقدمة
-1

انتخاب الرئي ونواب الرئي

-2

تعي اللجنة العامة وننة أوراق التفويض

-3

اعتماد ؤدو األعما والرتتيبات اخلاصة بالدورة

-4

قبو املراقب

-5

طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة

-6

تعي املدير العام

-7

تعي الرئي املستقل للمجل

-8

انتخاب أعضاو اجملل

-9

تعي ممثل عن مؤمتر املنظمة

التعيينات واالنتخابات

ننة املعاشات التقاعدية للموظف

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات
-10

استعراض حالة األغذية والزراعة

-11

مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن:

ألف  -المؤتمرات اإلقليمية
1-11

تقرير الدورة الثالث للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (اخلرطوم ،السودا  23-19 ،فرباير/شباط )2018

2-11

تقرير الدورة الرابعة والثالث للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (نادي ،فيجي 13-9 ،أبريل/نيسا
)2018

3-11

تقرير الدورة اعادية والثالث للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا (فورونيج ،االحتاد الروسة ة ة ة ة ةةي 18-16 ،مايو/أيار
)2018

4-11

تقرير الدورة اخلامسة والثالث للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (مونتيغو باي،
ؤامايكا 8–5 ،مارس/آذار )2018

5-11

تقرير الدورة الرابعة والثالث للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (روما ،إيطاليا 11-7 ،مايو/أيار )2018
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6-11

مس ةةامهات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي اخلام ألمريكا الش ةةمالية (واش ةةنطن ،العاص ةةمة ،الواليات املتحدة
األمريكية 19-18 ،أبريل/نيسا )2018

باء  -اللجان الفنية
-12

مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن:
1-12

تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة ( 5-1أكتوبر/تشرين األو )2018

2-12

تقرير الدورة الثانية والسبع للجنة مشكالت السلع ( 28-26سبتمرب/أيلو )2018

3-12

تقرير الدورة الثالثة والثالث للجنة مصايد األمساك ( 13-9يوليو/متوز )2018

4-12

تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات ( 20-16يوليو/متوز )2018

جيم  -لجنة األمن الغذائي العالمي
-13

تقريرا الدورت الرابعة واألربع ( 13-9أكتوبر/تشرين األو  )2017واخلامسة واألربع ( 19 -15أكتوبر/تشرين
األو  )2018للجنة األمن الغذائي العاملي

دال  -المسائل الموضوعية ومسائل السياسات األخرى
-14
-15

تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة
التق ّدم احملرز

جما املساواة ب اننس

حتقيق أهداف التنمية املستدامة/خطة التنمية املستدامة لعام

2030

-16

التقرير املرحلي بشد تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أؤل التغذية ومتابعة أعما املؤمتر الدويل الثاين املعي
بالتغذية

-17

التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية
اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

-18

تقرير الدورة السابعة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ( 22–18فرباير/شباط )2019

-19

-20
-21

السنوات واأليام

الدولية:

1-19

اقرتاح ختصيص سنة دولية للفاكهة واخلضار

2-19

اقرتاح ختصيص سنة دولية للشيلم

3-19

للدخن
اقرتاح ختصيص سنة دولية ُ

4-19

اقرتاح ختصيص يوم دويل للتوعية بشد الفاقد واملهدر من األغذية

5-19

اقرتاح ختصيص يوم دويل للشاي

برنامج األغذية العاملي املشرتك ب األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة
موضوع فرتة السنت

2021-2020
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المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية
-22

تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

2017-2016

لعام 2019

-23

تقرير تقييم الربامج

-24

اخلطة املتوسطة األؤل للفرتة ( 2021-2018املراؤعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة ( 2021-2020مشروع قرار
بشد مستوى امليزانية)

المسائل اإلدارية والمالية
ألف  -اإلدارية والمالية
-25

اعسابات املراؤعة لعامي  2016و( 2017مشروعا قرارين)

-26

ؤدو االشرتاكات للفرتة ( 2021-2020مشروع قرار)

-27

املبالغ اليت يسددها االحتاد األوروَب لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته

-28

املسائل اإلدارية واملالية األخرى

-29

موعد ومكا انعقاد الدورة الثانية واألربع للمؤمتر

-30

أية مسائل أخرى

املنظمة

المسائل األخرى

1-30

حماضرة ماكدوغا التذكارية

 2-30تدب موظفي املنظمة الذين وافتهم املنيّة
ستع ّد وثائق إعالمية عن الموضوعين التاليين* :

ألف-

املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام

باء-

حالة االشرتاكات

*

س ة ة ة ةةتتاح الفرص ة ة ة ةةة للمندوب الراغب
بعنوا "أية مسائل أخرى".

إبداو مالحظاهتم على الوثائق اإلعالمية للقيام بذلك ض ة ة ة ةةمن البند

30
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المرفق باء
مقتطف من المادة  3من دستور منظمة األغذية والزراعة
إن المؤتمر
[األحكام التي تنظم تشكيل الوفود]
للمنظمة مؤمتر متثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب مبندوب واحد .ويكو لألعضاو املنتسب حق املشاركة
-1
مداوالت املؤمتر لكن من دو أ يشغلوا أي منصب أو أ يكو هلم حق التصويو.
لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أ تع مناوب ومساعدين ومستشارين ملندوهبا .وللمؤمتر أ حيدد الشروط
-2
اليت تنظم مشاركة املناوب واملساعدين واملستشارين مداوالته وال يكو للمناوب أو املساعد أو املستشار املشارك
املداوالت حق التصويو إال إذا حل حمل املندوب.
-3

وال ميثل املندوب أكثر من دولة عضو واحدة أو عضو منتسب واحد.

لكل دولة عضو صوت واحد فقط .ولي للدولة العضو املتخلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة أ تتمتع
-4
حبق التصويو املؤمتر إذا بلغ مقدار متدخراهتا ما يعاد أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنت
التقومييت السابقت  .ومع ذلك ،جيوز للمؤمتر أ يسممل هلذه الدولة العضو بالتصويو إذا اقتنع بد عجزها عن الدفع
يرؤع لظروف خارؤة عن إرادهتا.
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المرفق جيم
اإلجراءات الخاصة بكلمة المرشحين لمنصب المدير العام أمام المؤتمر
( )1يديل كل مرشمل ،ؤرت تسميته بصورة صحيحة وفقا للفقرة  5من املادة  12من الالئحة العامة للمنظمة ،ببيا
بالرد على األسئلة
أمام ؤلسة عامة للمؤمتر ،ملدة تصل إىل  15دقيقة .ويتحدد ترتيب إدالو املرشح ببياناهتم وقيامهم ّ
بقرعة جيريها الرئي  .وينبغي أ تتضمن البيانات عرضا لرؤية املرشح بالنسبة إىل األولويات املقبلة للمنظمة.
( )2وبعد كل بيا  ،ستتاح مدة تصل إىل  15دقيقة للدو األعضاو املنظمة لتوؤيه األسئلة من خال الرئي الذي
يُفسمل عندها اجملا للمرشح للرد على هذه األسئلة ملدة تصل إىل  15دقيقة.
( )3وجيوز للرئي تعديل املدة املخصصة لألسئلة واألؤوبة واحملددة الفقرة ( )2أعاله حرصا على ضما املساواة
الوقو املمنوح لكل املرشح  .وجيدر بالرئي عند حتديد الوقو املخصص لكل مر ّشمل ،أ يراعي قدر املستطاع ضرورة
أ يلقي كل مر ّشمل من املرشح كلمته أمام املؤمتر اليوم نفسه.
( )4يكفل الرئي  ،مبساعدة األم العام للمؤمتر واجملل  ،التقيد الصارم بالوقو املخصص للبيانات ولألسئلة واألؤوبة
على حد سواو.
()5

حيق للمرشمل التحدث بدي لغة من لغات املنظمة.

( )6وحا استكما كل البيانات واألسئلة واألؤوبة ،يعلن الرئي إقفا البند املعي من ؤدو األعما  .وال جيوز
إؤراو أي نقا أو استخالص أية استنتاؤات من البيانات ،أو األسئلة ،أو األؤوبة.
()7

ويباشر املؤمتر بتعي املدير العام طبقا ألحكام املادة  37من الالئحة العامة للمنظمة.
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المرفق دال
اإلجراءات الخاصة بكلمة المرشحين لمنصب المدير العام أمام المجلس
( )1يديل كل مرشمل ،ؤرت تسميته بصورة صحيحة وفقا للفقرة  5من املادة  12من الالئحة العامة للمنظمة ،ببيا
بالرد على األسئلة
أمام ؤلسة عامة للمجل  ،ملدة تصل إىل  15دقيقة .ويتحدد ترتيب إدالو املرشح ببياناهتم وقيامهم ّ
بقرعة جيريها الرئي  .وينبغي أ تتضمن البيانات عرضا لرؤية املرشح بالنسبة إىل األولويات املقبلة للمنظمة.
( )2وبعد كل بيا  ،ستتاح مدة تصل إىل  15دقيقة ألعضاو اجملل
بإفساح اجملا لكل مرشمل للرد على هذه األسئلة ملدة تصل إىل  15دقيقة.

لتوؤيه األسئلة عرب الرئي

الذي يقوم عندها

( )3وجيوز للرئي تعديل املدة املخصصة لألسئلة واألؤوبة واحملددة الفقرة ( )2أعاله حرصا على ضما املساواة
الوقو املمنوح لكل املرشح  .وجيدر بالرئي عند حتديد الوقو املخصص لكل مر ّشمل ،أ يراعي قدر املستطاع ضرورة
اليوم نفسه.
أ يلقي كل مر ّشمل من املرشح كلمته أمام اجملل
( )4يكفل الرئي  ،مبساعدة األم العام للمؤمتر واجملل  ،التقيد الصارم بالوقو املخصص للبيانات ولألسئلة واألؤوبة
على حد سواو.
()5

حيق للمرشمل التحدث بدي لغة من لغات املنظمة.

( )6وحا استكما كل البيانات واألسئلة واألؤوبة ،يعلن الرئي إقفا البند املعي من ؤدو األعما  .وال جيوز
إؤراو أي نقا أو استخالص أية استنتاؤات من البيانات ،أو األسئلة ،أو األؤوبة.
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المرفق هاء
معايير قرارات المؤتمر
جيب أ تقتصر القرارات بصورة أساسية على املسائل الرمسية التالية:
الدستور والالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية.

()1

التعديالت

()2

املوافقة أو التصديق على املعاهدات أو االتفاقيات وتعديالهتا.

()3

إنشاو األؤهزة مبوؤب املادة  6من الدستور واعتماد أنظمتها األساسية أو تعديلها.

()4

اعتماد برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية التالية.

()5

القرارات املتعلقة باملسائل املالية مثل صندوق رأس املا العامل ،وؤدو االشرتاكات ،واعتماد اعسابات املراؤعة.

()6

املسائل الرئيسية املتعلقة بالربامج والسياسات.

()7

التوصيات املوؤهة إىل الدو األعضاو أو إىل املنظمات الدولية.

()8

املسائل املتعلقة بتعي املدير العام والرئي املستقل للمجل .

()9

اإلشادات والتدبينات اليت تتسم بدمهية خاصة بالنسبة إىل املنظمة.
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المرفق واو
سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن العالقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية
المادة  17من الالئحة العامة للمنظمة
المنظمات الدولية المشتركة
جيوز ملمثل األمم املتحدة وملمثل أي من الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ،أ حيضر برفقة مستشارين
-1
ومساعدين ،انلسات العامة للمؤمتر واؤتماعات أي من اللجا الرئيسية وأي من اللجا املتفرعة عنها وأي من اللجا
املنشدة مبقتضى املادة  .15وجيوز هلؤالو املمثل أخذ الكلمة واملشاركة املناقشات وتعميم وؤهات نظر املنظمات
اليت ميثلوهنا على املؤمتر بنصوصها الكاملة ،من دو أ يكو هلم حق التصويو.
وجيوز ملراقب أي منظمة دولية حكومية أخرى ،تكو املنظمة قد أبرمو معها اتفاقا بشد تباد التمثيل،
-2
أ حيضر ،ومعه مستشارو ومساعدو  ،انلسات العامة للمؤمتر ،وؤلسات أي من اللجا الرئيسية وأي من اللجا الفنية
املتفرعة عنها ،وأي من اللجا الفنية املنشدة مبقتضى املادة  .15وجيوز هلؤالو املراقب أخذ الكلمة واملشاركة النقا ،
بناو على طلب الرئي  ،من دو أ يكو هلم حق التصويو .وجيوز هلم تعميم وؤهات نظر املنظمات اليت ميثلوهنا على
املؤمتر بنصوصها الكاملة.
ملراقب أي منظمة دولية غري حكومية تتمتع بصفة استشارية أ حيضر ،ومعه مستشارو ومساعدو  ،انلسات
-3
العامة للمؤمتر واؤتماعات أي من اللجا الرئيسية ،وأي من اللجا الفنية املتفرعة عنها ،وأي من اللجا الفنية املنشدة
مبقتضى املادة  .15وجيوز هلؤالو املراقب أخذ الكلمة أمام هذه اللجا الرئيسية واللجا املتفرعة عنها ،واملشاركة النقا
خالهلا بناو على طلب الرئي  ،من دو أ يكو هلم حق التصويو .كما جيوز هلم ،مبوافقة اللجنة العامة للمؤمتر ،أخذ
الكلمة انلسات العامة للمؤمتر .وجيوز هلم تعميم وؤهات نظر املنظمات اليت ميثلوهنا على املؤمتر بنصوصها الكاملة.
حيدد املدير العام ،بصفة مؤقتة ،املنظمات الدولية األخرى اليت تدعى إىل أي دورة من دورات املؤمتر ويقدم للمؤمتر
-4
قائمة هبذه املنظمات العتمادها.

مقتطف من النصوص األساسية للمنظمة ،الجزء الثاني ،القسم "ميم"
سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن العالقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية

ترتيبات عامة
أنشدت املنظمة عالقات مع بعض املنظمات الدولية غري اعكومية من أؤل اعصو على مشورهتا وإشراكها
-5
فعاال عمل املنظمة.
إشراكا ّ
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املنظمات املؤهلة للصفة االستشارية
-6

لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية الصفة االستشارية جيب أ :
(أ) تكو ذات صفة دولية من حيث هيكلها وجما نشاطها ،وأ متثل امليدا الذي تعمل فيه متثيال كافيا،
وأ تكو ذات مركز معرتف به جيعل آلرائها املسائل اخلاصة بالسياسات أمهية كبرية بالنسبة إىل اعكومات
ومنظمة األغذية والزراعة
(ب) وتكو مهتمة بشؤو تشمل ؤانبا ؤوهريا من جما نشاط منظمة األغذية والزراعة
(ج)

وتكو أهدافها وأغراضها متفقة مع املبادئ العامة الواردة

دستور منظمة األغذية والزراعة

(د) ويكو هلا ؤهاز توؤيهي دائم ،وممثلو معتمدو  ،وإؤراوات وآليات منهجية لالتصا بدعضائها
البلدا املختلفة.

املنظمات املؤهلة للصفة االستشارية املتخصصة
-7

لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية مؤهلة الصفة االستشارية املتخصصة ينبغي أ :
(أ)

تكو ذات صفة دولية من حيث هيكلها وجما نشاطها وممثلة للميدا املتخصص الذي تعمل فيه

(ب) وتكو مهتمة بشؤو متثل ؤانبا معينا من جما نشاط منظمة األغذية والزراعة
(ج)

وتكو أهدافها وأغراضها متفقة مع املبادئ العامة الواردة

دستور منظمة األغذية والزراعة

(د) ويكو هلا ؤهاز توؤيهي دائم ،وممثلو معتمدو  ،وإؤراوات وآليات منهجية لالتصا بدعضائها
البلدا املختلفة.

املنظمات املؤهلة لصفة االتصا
-8

لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية صفة االتصا جيب أ :
(أ) تكو ذات صفة دولية من حيث هيكلها وجما نشاطها ،وأ تكو ممثلة بدرؤة كافية للميدا الذي
تعمل فيه
(ب) تكو مهتمة بشؤو متثل ؤانبا من ميدا نشاط منظمة األغذية والزراعة ،وأ تكو
من تقدمي معونة عملية ذلك امليدا
(ج)

وتكو أهدافها وأغراضها متفقة مع املبادئ العامة الواردة

مركز ُميكنها

دستور منظمة األغذية والزراعة

(د) ويكو هلا ؤهاز توؤيهي دائم ،وممثلو معتمدو  ،وإؤراوات وآليات منهجية لالتصا بدعضائها
البلدا املختلفة.

