
April 2019  CL 161/6 Rev.2  
 

 

  ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة)QRة (ة باستخدام رمز االستجابة السريعميكن االطالع على هذه الوثيق
 .اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع

   www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
 MZ005 Rev.2/A 

A 

 المجلس

 بعد المائة الحادية والستونالدورة 

 2019 أبريل/نيسان 12-8روما، 

 )2019 حزيران/يونيو 29-22( للمؤتمر الحادية واألربعين بالدورة الخاصة الترتيبات
 

 موجز

ّ                     تتضــّمن هذه الوثيقة اجلدول                              بشــأن عمليات االنتخاب وقوائم          اقرتاحات                األربعني للمؤمتر و          احلادية و       دورة    ت لل          ّ الزمين املؤقّ    
             ّ                  ال يزال يتعّني تقدمي الرتشيحات هلا.     اليت                     باألعضاء يف مكتب املؤمتر 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

 
  ؛         املرفق ألف                        األربعني للمؤمتر كما يرد يف          احلادية و                                      املصادقة على اجلدول الزمين املؤقت للدورة   ) أ (

                                           اقرتاح مرشحني ملا يلي من األعضاء يف مكتب املؤمتر:  ) ب (

            رئيس املؤمتر؛ •
         ية األوىل؛   ّ   الرّئيس            رئيس اللجنة  •
            ية الثانية؛   ّ   الرّئيس             ورئيس اللجنة  •
         ّ               وثالثة نّواب لرئيس املؤمتر؛ •
                                    وسبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة؛ •
 ض.أوراق التفويسعة أعضاء يف جلنة وت •

 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Rakesh Muthooالسيد 

 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم مدير
 55987 06570 39+اهلاتف: 
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 مة   ّ مقد   -ألف

    ؤمتر            األربعون للم         احلادية و   ّ    ّدورة       ُ       )، ســـــــــــــوف تُعقد ال 7   201     متوز   يو/ ل   يو    8 - 3 (        األربعني                       على قرار املؤمتر يف دورته       ً بناءً  -1
                  وكـــــــان اجمللس قـــــــد وافق   1   201 9 .        حزيران   يو/ ن   يو     29             إىل يوم الســــــــــــــبـــــــت     22       الســــــــــــــبـــــــت             ً         يف رومـــــــا اعتبـــــــارًا من يوم 

  .ّ    ّدورة    ت لل                      ّ ) على جدول األعمال املؤقّ  8   201                 ديسمرب/كانون األول    7 - 3       املائة (    بعد      الستني      دورته  يف

ّ                  ّ وتكّمل هذه الوثيقة الرتّ  -2          اليت وافق                           األغذية والزراعة (املنظمة)       منظمة            األربعني ملؤمتر          احلادية و   ّ    ّدورة        خلاصـــة بال       تيبات ا   
    قاش                                   ّ ، مبا يف ذلك اقرتاح أن يكون موضــــــــوع النّ C 2019/12                             بعد املائة واليت ترد يف الوثيقة        الســــــــتني                   عليها اجمللس يف دورته 

   ".             تنمية الريفية            والزراعة وال      اهلجرة                                        "استعراض حالة األغذية والزراعة" بعنوان "    10             يف إطار البند         للمؤمتر       العام

 ت         ّ مني المؤق            ّ الجدول الز   -باء

         للموافقة                                             ) على اجمللس لدراســــــــــــــته وإحالته بعد ذلك إىل املؤمتر         املرفق ألفُ                               يُعرض اجلدول الزمين املؤقت للمؤمتر ( -3
      عليه.

                    قده يف اليوم األول من                                                                            وتقوم اللجنة العامة للمؤمتر مبراجعة اجلدول الزمين املؤقت يف االجتماع األول الذي ســـــــــتع -4
ّ  ب) من الالئحة العامة للمنظمة)، علًما أّن  - أ ( 2 -  10                                                وترفع توصــــــــــــية بذلك إىل املؤمتر للموافقة عليها (املادة    ،            انعقاد املؤمتر     ً                                 

ً                              ً                                تعيني املدير العام يبدأ ويصـــــــــبح نافًذا يف مهلة ثالثة أيام عمل اعتبارًا من تاريخ افتتاح الدورة (املادة                 (د) من الالئحة 1 -  37                               
                 العامة للمنظمة).

ا تعيني املــــدير العــــام يوم األحــــد  -5                         على حنو مــــا جــــاء يف الوثيقــــة      2019             يونيو/حزيران     23            ً                            وســــــــــــــيجري مبــــدئيــــً
CL 161/7 Rev.1   ويتماشـــى هذا مع العادة املتبعة يف الســـابق. فقد كان                              كلمات املرشـــحني ملنصـــب املدير العام       بعنوان .                                                 

      2015                                                                                      من املقرر أن يتم تعيني املــــــدير العــــــام خالل الــــــدورة التــــــاســــــــــــــعــــــة والثالثني للمؤمتر يف شــــــــــــــهر يونيو/حزيران 
ّ                      يف حني أّن يوم األحـد مل يكن يوم عمــل للمؤمتر. غري أّن تعيني املـدير العــام خالل      2015             يونيو/حزيران   6      الســــــــــــــبــت    يوم                                      ّ         

ـــــــدورة الســــــــــــــــــــابــعـــــــة والــثــالثــني لــلــمــؤمتــر (يــونــيــو/حــزيــران  ـــــــدورة الــثـــــــالــثـــــــة والــثــالثــني     2011          يــولــيــو/متــوز    –                                            ال                               ) وخــالل ال
           ً                                                ) كان مقررًا أن يتم يوم األحد، أي يف يوم العمل الثاين للمؤمتر.     2005      الثاين             (نوفمرب/تشرين

ّ             وخالل اجتماع عقده الرئيس املســتقّل للمجلس يوم  -6         ة الســبع                  ّ ء اجملموعات اإلقليميّ        مع رؤســا      2019          مارس/آذار    4                             
                                 ة االنتخـاب يوم األحـد. وتضـــــــــــــــاف إىل ذلـك                                                            ّ يف املنظمـة ونواهبم، أبـدى بعض األعضـــــــــــــــاء قلقهم إزاء موعـد إجراء عمليّـ 

            تصل إىل حدود  س                                                                ينطوي عليها إجراء عملية االنتخاب يف يوم ليس يوم عمل يف املنظمة واليت    قد                      التكاليف اإلضافية اليت 
        مريكي.             مليون دوالر أ      0.25

                                                           
 .C 2015/REP 94يف الوثيقة  94الفقرة   1
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ً                                                                                              عمالً بأحكام املواد اآلنفة الذكر من الالئحة العامة للمنظمة ويف ضوء الشواغل اليت أبداها األعضاء، باإلضافة   و  -7   
  ة                                                                                            ّ إىل التكــاليف اإلضـــــــــــــــافيــة اليت قــد تنجم عن ذلــك، قــد يرغــب اجمللس يف البحــث يف إمكــانيــة حتــديــد موعــد إجراء عمليّــ 

   .     2019             يونيو/حزيران     24                  االنتخاب يوم االثنني 

                                                                                           قد جرى حتديد املوعد املبدئي إللقاء املرشـــــحني ملنصـــــب املدير العام كلماهتم أمام املؤمتر بعد ظهر يوم الســـــبت   و  -8
                                                               خالل اجتماع دعا إليه الرئيس املســــتقل للمجلس يف األول من أبريل/نيســــان      ً                ، رهًنا مبوافقة املؤمتر.     2019             يونيو/حزيران     22

                                               ديد ترتيب إلقاء الكلمات بالسحب بالقرعة، كاآليت:                         مع ممثلني عن املرشحني، جرى حت      2019

Catherine Geslain-Lanéelle  (فرنسا)        
Davit Kirvalidze  (جورجيا)         

Qu Dongyu  (الصني)       
Ramesh Chand  (اهلند)       

 هيئة مكتب المؤتمر -جيم

                 ة والبحر الكارييب               ّ أمريكا الالتينيّ          ة لبلدان                                 ّ من املتوقع أن تعرض اجملموعة اإلقليميّ                          مببدأ التناوب بني األقاليم،      ً عمالً  -9
                      رئاســـة املؤمتر. وإضـــافة                           ّ ممثل من ذلك اإلقليم لكي يتوّىل      اســـم       للمجلس            بعد املائة                                   يف املنظمة خالل الدورة احلادية والســـتني

     عضــاء      غري األ      بلدان   ال               ية األوىل من أحد    ّ   الرّئيســ                    أن يكون رئيس اللجنة                                            إىل ذلك، أوصــى اجمللس يف دورته الســتني بعد املائة ب
   . 2     والصني    77                              ية الثانية من بلد من جمموعة الـ   ّ   الرّئيس                            والصني؛ وأن يكون رئيس اللجنة     77         جمموعة الـ  يف 

ً                وعمًال بأحكام الفقرة  -10                           ُ                         من الالئحة العامة للمنظمة، يُطلب من اجمللس تســـــــــمية مرشـــــــــحني     24             (ب) من املادة    5   
                 للمناصب التالية:

            رئيس املؤمتر؛ )1(
      األوىل؛   ية    ّ   الرّئيس            رئيس اللجنة  )2(
            ية الثانية؛   ّ   الرّئيس             ورئيس اللجنة  )3(
         ّ               وثالثة نّواب لرئيس املؤمتر؛ )4(
                                    وسبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة؛ )5(
                                 وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض. )6(

 
 موضوع فترة السنتين -دال

ً                                                     عمًال بتوصـــية املؤمتر يف دورته التاســـعة والثالثني (يونيو/حزيران  -11              إقرار "موضـــوع                     ســـوف يتعني على املؤمتر   )،     2015  
            . والغرض من     2021 -    2020                   عقــد خالل فرتة الســــــــــــــنتني            ُ ة يف دورات تُ                                         ّ لفرتة الســــــــــــــنتني" لكي تنظر فيــه األجهزة الرئــاســــــــــــــيّــ 

                                                           
 CL 160/PV [النسخة اإلنكليزية] من الوثيقة 225و 224الصفحتان   2
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                             ة االســـــرتاتيجية الواردة يف اإلطار                              ّ ة على األولويات واملســـــائل العامليّ                                          ّ فرتة الســـــنتني" هو زيادة تركيز األجهزة الرئاســـــيّ        "موضـــــوع
             االسرتاتيجي.  

 
                                 يف دورته احلادية والستني بعد املائة                ، قد يرغب اجمللس    2021 -    2020                                     ولدى اختيار "موضوع فرتة السنتني" للفرتة  -12

      2021 -    2018                                                                                            يف مراعاة االجتاهات والتحديات بالنســـبة إىل األغذية والزراعة املشـــار إليها يف اخلطة املتوســـطة األجل للفرتة 
                              نية إقرار املوضوع املقرتح التايل:                  يف هذا اإلطار يف إمكا                    (املراجعة) وقد يبحث

ُ    ة والوقاية من الس منة                          ّ تشجيع األمناط الغذائية الصحي  "                 " 
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 المرفق ألف

 لمؤتمر لاألربعين الحادية و  ّ    د ورةت لل                   ّ الجدول الزمني المؤق  
 

 9201 حزيرانيو/نيو  22 ،السبت
 

 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) 12:30-9:30الفترة الصباحية (الساعة 

                  ّ   انتخاب الرئيس ونو ابه 1البند 

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض 2البند 

 أية مسائل أخرى 30البند 
 30-1  حماضرة ماكدوغال التذكارية 

 (االجتماع األول للجنة العامة)

 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) 14:30فترة بعد الظهر (الساعة  

 األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورةاعتماد جدول  3البند 

 قبول املراقبني 4البند 

 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة (التصويت) 5البند 

 (كلمات املرشحني ملنصب املدير العام) تعيني املدير العام 6البند 
Catherine Geslain-Lanéelle  (فرنسا)        

Davit Kirvalidze  (جورجيا)         

Qu Dongyu  (الصني)       

Ramesh Chand  (اهلند)       

 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة (مراسم القبول) 5البند 
 

  2019يونيو/حزيران  32 ،األحد

 
 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) 10:30الفترة الصباحية (الساعة 

 تعيني املدير العام (تكملة) (التصويت) 6البند 
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 2019يونيو/حزيران  42، االثنين

  جلسة عامة (القاعة الكبرى) الرئيسية األولى (القاعة الخضراء)اللجنة  اللجنة الرئيسية الثانية (القاعة الحمراء)

 12:30-10:30الساعة 
     2017 -    2016                         تقرير تنفيذ الربامج للفرتة    :  22      البند 
     2019                        تقرير تقييم الربامج لعام    :  23      البند 
                        اخلــطـــــــة املــتــوســـــــــــــــطـــــــة األجـــــــل لــلــفــرتة   :  24  د     الـبــنــــــ

ــــة       2021 -    2018                                     (املراجعــــة) وبرنــــامج العمــــل وامليزاني
                       (مشــــــــروع قرار بشــــــــأن مســــــــتوى       2021 -    2020      للفرتة 

          امليزانية)

 12:30-10:30الساعة 
                                                   مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية    :  11      البند 

            الناشئة عن:

ـــــــدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيـــــــا    : 1 -  11                                            تقرير ال
  )    2018           فرباير/شباط     23 -  19                   (اخلرطوم، السودان،

تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا  :11-2
 )2018أبريل/نيسان  13-9 واحمليط اهلادئ (نادي، فيجي،

                                                  تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا    : 3 -  11
  )    2018          مايو/أيار     18 -  16                        (فورونيج، االحتاد الروسي، 

                                           تقرير الــــدورة اخلــــامســـــــــــــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي    : 4 -  11
                                                   ألمريكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحر الكـــــارييب (مونتيغو بـــــاي، 

  )    2018          مارس/آذار    8 – 5         جامايكا، 
                                                  تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشــــرق   :  5 -  11

ـــــــيـــــــا،    )    2018          مـــــــايـــــــو/أيـــــــار     11 - 7                     األدىن (رومـــــــا، إيـــــــطـــــــال
                       اإلقليمي غري الرمسي اخلـــــامس               مســــــــــــــــــامهـــــات املؤمتر   : 6 -  11

                                                 ألمريكا الشـــــــــمالية (واشـــــــــنطن، العاصـــــــــمة، الواليات املتحدة 
  )    2018            أبريل/نيسان     19 -  18          األمريكية، 

 

                 بيان املدير العام •
                          بيان الرئيس املستقل للمجلس •

 
                    اســـــــــــتعراض حالة األغذية    :  10      البند 

         والزراعة

 12:30-9:30الساعة 
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                        اخلطــة املتوســــــــــــــطــة األجـل للفرتة           (تكملة):    24      البند 
                                  (املراجعـــــة) وبرنـــــامج العمـــــل وامليزانيـــــة       2021 -    2018
                       (مشـــــــروع قرار بشـــــــأن مســـــــتوى       2021 -    2020      للفرتة 

          امليزانية)

                                                 مســـائل الســـياســـات واملســـائل التنظيمية العاملية الناشـــئة    :  12      البند 
    عن:

                                             تقرير الدورة الســـــــــــــادســـــــــــــة والعشـــــــــــــرين للجنة الزراعة    : 1 -  12
  )    2018                  أكتوبر/تشرين األول    5 - 1 (

                                               تقرير الدورة الثانية والســبعني للجنة مشــكالت الســلع    : 2 -  12
  )    2018            سبتمرب/أيلول     28 -  26 (

                                               تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصــــــــــــــايد األمساك    : 3 -  12
  )    2018          يوليو/متوز     13 - 9 (

                                             تقرير الـــــدورة الرابعـــــة والعشــــــــــــــرين للجنـــــة الغـــــابـــــات    : 4 -  12
  )    2018          يوليو/متوز     20 -  16 (
             أكتوبر/تشـــــــرين     13 - 9                                تقريرا الدورتني الرابعة واألربعني (   :  13      البند 
                  أكتوبر/تشــرين األول     19   -  15                   ) واخلامســة واألربعني (    2017     األول 
                            ) للجنة األمن الغذائي العاملي    2018

             اســـــــــتعراض حالة           (تكملة):    10      البند 
                األغذية والزراعة

 -     14:30       الســــــــــــــــاعـــــة 
1 7 : 3 0    

                (أو إلى وقــــــت الحق 
      األمر)          إذا اقتضى 
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 2019يونيو/حزيران  52، الثالثاء

 اللجنة الرئيسية الثانية (القاعة الحمراء) اللجنة الرئيسية األولى (القاعة الخضراء) جلسة عامة (القاعة الكبرى) 
 9:30الساعة 

- 12:30 
استعراض حالة  (تكملة): 10البند 

 األغذية والزراعة
برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية  :20البند 

 والزراعة
 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املساواة بني اجلنسني: 14البند 
ّ                                                  التقد م احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة/خطة التنمية : 15البند      

 2030املستدامة لعام 
رحلي بشأن تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التقرير امل: 16البند 

 التغذية ومتابعة أعمال املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية
التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات : 17البند 

 لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة
تقرير الدورة السابعة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  :18بند ال
 )2019فرباير/شباط  22–18(

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (تكملة): 24البند 
(املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية  2018-2021
(مشروع قرار بشأن مستوى  2021-2020للفرتة 

 امليزانية)

الساعة 
14:30-
(أو  17:30

إلى وقت 
الحق إذا 

اقتضى 
 األمر)

استعراض حالة  (تكملة): 10البند 
 األغذية والزراعة

 ة:      ّ الدولي   السنوات واأليام :19البند 
 اقرتاح ختصيص سنة دولية للفاكهة واخلضار  :19-1
 اقرتاح ختصيص سنة دولية للشيلم  :19-2
ُ    اقرتاح ختصيص سنة دولية للد خن  :19-3                         
 اقرتاح ختصيص يوم دويل للتوعية بشأن الفاقد واملهدر من األغذية :19-4
 اقرتاح ختصيص يوم دويل للشاي :19-5
 2021-2020موضوع فرتة السنتني  :21البند 

 (جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية األوىل)

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (تكملة): 24البند 
(املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية  2018-2021
(مشروع قرار بشأن مستوى  2021-2020للفرتة 

 امليزانية)
 
 
 
 

 (جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية الثانية)
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 2019يونيو/حزيران  26األربعاء، 
 

الثانية (القاعة  ةاللجنة الرئيسيّ  ة األولى (القاعة الخضراء)اللجنة الرئيسيّ  جلسة عامة (القاعة الكبرى) 
 الحمراء)

-9:30الساعة 
12:30 

 ة األوىل)جنة الرئيسيّ لل (جلنة الصياغة التابعة  استعراض حالة األغذية والزراعة (تكملة): 10البند 
 
 

اخلطة املتوسطة األجل  (تكملة): 24البند 
(املراجعة) وبرنامج  2021-2018للفرتة 

 العمل وامليزانية للفرتة 
(مشروع قرار بشأن مستوى  2020-2021

 امليزانية)
 

الساعة 
14:30-17:30 

(أو إلى وقت 
الحق إذا 

 اقتضى األمر)

اخلطة املتوسطة األجل  (تكملة): 24البند   استعراض حالة األغذية والزراعة (تكملة): 10البند 
(املراجعة) وبرنامج  2021-2018للفرتة 

 العمل وامليزانية للفرتة 
قرار بشأن مستوى (مشروع  2020-2021

 امليزانية)
 

ة (جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسيّ 
 )الثانية
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 2019يونيو/حزيران  27الخميس، 

اللجنة الرئيسية الثانية (القاعة  اللجنة الرئيسية األولى (القاعة الخضراء) جلسة عامة (القاعة الكبرى) 
 الحمراء)

-9:30الساعة 
12:30 

 البابا][لقاء مع قداسة 
 

 
 
 

 

الساعة 
14:30-17:30 

(أو إلى وقت 
الحق إذا 

 اقتضى األمر)

 (مشروعا قرارين) 2017و 2016احلسابات املراجعة لعامي  :25البند 
 (مشروع قرار) 2021-2020جدول االشرتاكات للفرتة  :26البند 
املبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية  :27 البند

 والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة
 : املسائل اإلدارية واملالية األخرى28البند 
تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية  :9البند 

 للموظفني
 أية مسائل أخرى :30البند 

                                   ّ  تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املني ة :30-2
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر :29البند 

 
 ة األولى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسيّ 

 (يعلن الوقت الحًقا)
 

 
 ة الثانية اعتماد تقرير اللجنة الرئيسيّ 

 (يعلن الوقت الحًقا)
 

 



11 CL 161/6 Rev.2 

 

  2019يونيو/حزيران  28الجمعة، 

 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) 12:30-9:30الفترة الصباحية (الساعة 

 (التصويت) 2021-2020اعتماد مشروع القرار عن اعتمادات امليزانية للفرتة  (جزء منه) 24البند 
 انتخاب أعضاء اجمللس 8البند 
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس 7البند 

 
 فترة بعد الظهر

ً                          (جتهيز التقرير متهيد ا إلحالته إىل اجللسة العامة)                   
 

 
 

 
  2019يونيو/حزيران  29السبت، 

 يعلن الوقت الحًقا (القاعة الكبرى)
 اعتماد تقرير: 

 األوىلة اللجنة الرئيسيّ  •
 ة الثانيةاللجنة الرئيسيّ  •
 اجللسة العامة •
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