
CL 161/REP 

 
 

 تقرير
 والزراعة األغذية منظمة مجلس

 

 المائة بعد ستونالو  الحادية الدورة
 2019 نيسان/أبريل 12-8 روما،
 

  

IS
S

N
 0

2
5
6

-1
1

8
2
 



 

 المجلس
 (2018يوليو/تموز  1ا من )اعتبار  

 Khalid Mehboobالرئيس املستقل للمجلس: السيد 

 2أفغانستان
 2اجلزائر

 1األرجنتني
 2أسرتاليا
 4النمسا
 1بنن

 1الربازيل
 2بلغاريا

 2كابو فريدي
 2الكامريون

 1كندا
 3،5شيلي
 3الصني
 3الكونغو

 1كوت ديفوار
 2إكوادور

 2مجهورية مصر العربية

 3غينيا االستوائية
 3إستونيا
 2فنلندا
 4فرنسا
 2اهلند

 2إيطاليا
 3اليابان
 3األردن
 1كينيا
 1ليسوتو

 2،6ماليزيا
 1املكسيك

 3نيكاراغوا
 3شماليةمقدونيا ال
 2باكستان
 3،7الفلبني

 1قطر
 3مجهورية كوريا

 1رومانيا

 3االحتاد الروسي
 2اململكة العربّية السعوديّة

 2جنوب أفريقيا
 3،9جنوب السودان

 2إسبانيا
 3سري النكا
 1السودان

 1ترينيداد وتوباغو
 1الواليات املتحدة األمريكّية

 1أوروغواي
 3،9مجهوريّة فنزويال البوليفاريّة

 3،8فييت نام
 1زامبيا

 

 .(2019حىت هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران  2016يوليو/متوز  1مدة الوالية: من  (1)
 .2020يونيو/حزيران  30( حىت 2017مدة الوالية: من هناية الدورة األربعني للمؤمتر )يوليو/متوز   (2)
 (.2120 يونيو/حزيران) واألربعني للمؤمتر الثانيةحىت هناية الدورة  8201يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   (3)
 .(2019حىت هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران  8201يوليو/متوز  1من  (4)
 (.2021( حىت هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران 2019ستحل بريو حمل شيلي من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران  (5)
 .2020 حزيران/يونيو 30 إىل 2019 الثاين كانون/يناير 1 من تايلند حملّ  ماليزيا حّلت (6)
 . (2021 حزيران/يونيو) للمؤمتر واألربعني الثانية الدورة هناية حىت 2020 الثاين كانون/يناير 1 من الفلبني حملّ  ميامنار حتلّ  سوف (7)
 (.2021هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران حىت  2020يناير/كانون الثاين  1من  فييت نامحمّل  إندونيسياستحل  (8)
 من الالئحة العامة للمنظمة. 7-22يعترب مستقاًل طبًقا للمادة  (9)
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 يتعلق ما يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية ملنظمة خاص رأي أي عن تعرب ال عرضااااااها وطريقة اإلعالمية املواد هذه يف املساااااات دمة األوصاااااااف
 إىل اإلشاااااارة تعرب وال وختومها. حدودها بتعيني أو بسااااالطا ا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين بالوضااااا 
 تحدةامل لألمم والزراعة األغذية منظمة جانب من توصااية أو دعم عن ال، أم مرخصااة كانت سااوا  املصاانعني، بعض منتجات أو حمددة شااركات

 .ذكره يرد مل مما مثيال ا على تفضيلها أو
 

2019 FAO ©  
 نساااا  ميكن ذلك، خالف يذكر مل وما ونشاااارها. واسااااتنساااااخها اإلعالمية املواد هذه اساااات دام املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة تشااااج 
  جتارية، غري خدمات أو منتجات يف االسااااااااااات دام أو التعليمية، واألهداف واألحباث اخلاصاااااااااااة الدراساااااااااااات بغرض وحتميلها وطبعها املواد هذه
 أو املنتجات وعلى املساااااااات دمني آرا  على املنظمة موافقة افرتاض وعدم النشاااااااار، حقوق واحرتام املصاااااااادر، هي املنظمة أن ىلإ يشااااااااار أن على

 األشكال. من شكل بأي اخلدمات
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 المرفقات

 

 جدول أعمال الدورة الحادية والستين بعد المائة للمجلس المرفق ألف
 القائمة بالوثائق المرفق باء

 2021-2020اعتمادات ميزانية الفترة : مشروع قرار العتماده من قبل المؤتمر المرفق جيم
في  إدماج نُهج الزراعة المستدامة على نحو أكبر، بما: قبل المؤتمرمشروع قرار العتماده من  دالالمرفق 

 في أنشطة التخطيط المستقبلية لمنظمة األغذية والزراعة ذلك الزراعة اإليكولوجية
 2021-2020جدول االشتراكات للفترة : مشروع قرار العتماده من قبل المؤتمر المرفق هاء

 المراجع الخارجي تعيين: 1/161قرار المجلس  واو المرفق
تعديالت االتفاقية الخاصة بإدراج هيئة الحور الدولية : مشروع قرار العتماده من قبل المؤتمر زايالمرفق 

 ضمن نطاق منظمة األغذية والزراعة
الجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسييية واالجتماعات الرئيسييية األخرى لمنظمة  حاءالمرفق 

والصييييييندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة  اعةاألغذية والزر 
2019-2020 
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 الدورة إجراءات
 1البنود االفتتاحية

 
 2019أبريل/نيسااااااااااااان  12إىل  8عقد اجمللس دورته احلادية والسااااااااااااتني بعد املائة يف روما خالل الفرتة املمتدة من  -1

 .، الرئيس املستقل للمجلسKhalid Mehboobبرئاسة السيد 
 

 2بيان المدير العام
 
 ألقى املدير العام، السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، كلمة أمام اجمللس. -2
 

 3اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني
 
جدول األعمال  واعتمدا بإعالن االختصااااصاااات وحقوق التصاااويت املقدم من االحتاد األورو  أخذ اجمللس علمً  -3

 هبذا التقرير. املرفق ألفواجلدول الزمين للدورة بعد إجرا  التعديالت الالزمة. ويرد جدول األعمال يف 
 

 4اانتخاب ثالثييية نيواب للرئييس وتعيييين رئيييس لجنييية الصياغييية واألعضاء فيه
 
اجمللاااس ثالثااة ناااواب لرئيااس دورته احلالية، وهاااام: السيد بومدين ماحي )اجلزائر( والسيد عبد العزيز أمحد  انت ب -4

 (.الواليات املتحدة األمريكية)Thomas Duffy  املالكي اجلهين )قطر( والسيد
 
)الصاااني( رئيساااة للجنة الصاااياغة إىل جانب ما يلي من األعضاااا : االحتاد  Jiani Tianاجمللس السااايدة  وانت ب -5

الروسي واألرجنتني وأسرتاليا وأفغانستان ومجهورية مصر العربية ورومانيا وشيلي وفنلندا وكابو فريدي وكينيا واهلند والواليات 
 املتحدة األمريكية واليابان.

  

                                                           
 PV/ CL/8161و CL 161/PV/1الوثيقتان   1
 PV/ CL/8161و CL 161/PV/1الوثيقتان   2
 CL 161/PV/8و CL 161/PV/1و CL 161/INF/3و CL 161/INF/1 Rev.2و CL 161/1 Rev.1الوثائق   3
  /8CL 161/PVو CL 161/PV/2و CL 161/PV/1الوثائق   4
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 برنامج العمل والميزانية
 )المراجعة( 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 

 5 2021-2020وبرنامج العمل والميزانية للفترة 
 
 )املراجعااااة( وبرنااااامج العماااال وامليزانيااااة للفرتة 2021-2018نظر اجمللس يف اخلطااااة املتوسااااااااااااااطااااة األجاااال للفرتة  -6

 .التوصيات الصادرة عن جلنيت الربنامج واملالية واالجتماع املشرتك بينهما وأقر 2020-2021
 
اجمللس باجلهود اليت بذلتها املنظمة واملدير العام للحفاظ على ميزانية إمسية ثابتة للربنامج العادي طوال  وأشاااااااااااااااد -7

فرتة واليته، وزيادة املسااااااااوات الطوعية لتيساااااااري حتقيق األهداف االسااااااارتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل، ما يربز ثقة 
 .القيادة ويف عمل املنظمة يفاألعضا  

 
من دون أي تغيري على مساااااااااااتوى  2021-2020إلعداد برنامج العمل وامليزانية للفرتة  عن تقديرهاجمللس  وأعرب -8

 .2019-2018ة بالفرتة االشرتاكات املقررة واالعتمادات الصافية يف امليزانية مقارنً 
 
مليون دوالر أمريكي منذ  150املدير العام لتحقيقه وفورات ناشااااااااااااائة عن زيادة الكفا ة قيمتها باجمللس  شاااااااااااااادوأ -9

 .2021-2020ماليني دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني  27.8 اقدره وفورات إضافيةتقلده منصبه، م  توق  حتقيق 
 
 اجمللس أرجأويف ما يتعلق باالقرتاحات اخلاصااااة بتحسااااني السااااالمة املالية للمنظمة والساااايولة واالحتياطّيات فيها،  -10

املال العامل إىل فرتات السانتني املقبلة فضااًل عن التمويل اإلضاايف اللتزامات التغطية الطبية بعد جتديد موارد صاندوق رأس 
 انتها  اخلدمة.

 
 وبالنسبة إىل جوهر االقرتاحات الواردة يف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية، فإّن اجمللس: -11
 

 2021-2018أشااااااار إىل أن االجتاهات والتحديات والتطورات املذكورة يف اخلطة املتوسااااااطة األجل للفرتة  )أ(
باتساااقها م  خطة التنمية  ورّحبإلطار نتائج األهداف االساارتاتيجية للمنظمة وبرااها،  األساااستشااّكل 

 مؤازرةيف للمنظمة لدور احملوري ربز اي؛ وإىل أنه ينبغي لربنامج العمل وامليزانية أن 2030 املسااااااااااااااتدامة لعام
 ؛أهداف التنمية املستدامةمن  2اهلدف حتقيق  من أجلجهود البلدان األعضا  

األولوياااات واجملااااالت اليت ااااب إلغاااا  الرتكيز عليهاااا، وختصاااااااااااااي  املوارد لألهاااداف االسااااااااااااارتاتيجياااة  وأياااّد )ب(
ذلك املوارد اإلضااااافية ملساااااوة املنظمة يف نظام املنسااااق املقيم، والنههج املبتكرة واملسااااتدامة  يف ، مبا6 وللهدف

للزراعة وملكافحة مجي  أشااااكال سااااو  التغذية وتشااااجي  النظم الغذائية املسااااتدامة واملراعية للتغذية، ال ساااايما 

                                                           
  CL 161/4الوثيقة  من 23إىل  20والفقرات من  CL 161/3من الوثيقة  5و4والفقرتان  Annex 11 C 2019/3 Webو C 2019/3 الوثيقتان  5
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القية، على حنو ما هو حمدد على املستوى القطري، والفصل بني وظيفيت أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخ
 يف وثيقة برنامج العمل وامليزانية؛

مراعاة كل النههج املتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية املسااااتدامة عند إعداد برنامج عمل  د على ضاااارورةوشاااادّ  )ج(
 املنظمة؛

 على ضرورة وض  أولويات البلدان كافة يف احلسبان، مبا يف ذلك البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل؛ ورّكز )د(
، من خالل 2021-2020أن تقوم املنظمة بزيادة التمويل يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  وطلب كذلك )ه(

تنفيذ برنامج العمل املتفق  ا علىساااااااااااااالبً  أن يؤثر ذلكدون  من حتقيق الكفا ات والوفورات يف التكاليف
عليااه، أو، إذا لزم األمر، من اجملاااالت اليت غ إلغااا  الرتكيز الفين عليهااا، إىل أقصااااااااااااااى حااد ممكن، وذلااك 

عمل املنظمة بشأن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنامج املشورة العلمية املشرتك بني  (1بالنسبة إىل: )
 ( وتعميم التنوع البيولوجي يف املنظمة؛2) املنظمة ومنظمة الصحة العاملية؛

حبصااااااااة  ورّحباعتمادات برنامج التعاون التقين يف حتقيق أهداف التنمية املساااااااااتدامة  ا على أويةوأكد اددً  )و(
يف املائة من االعتمادات الصاااااااااااااافية للميزانّية، م  مراعاة قرار املؤمتر  14البالغة نسااااااااااااابة  التقينبرنامج التعاون 

 ؛7الصادرة عن املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني والتوصية 6 9/89
 إجرا  استعراض شامل لرصد وتقييم تنفيذ برنامج التعاون التقين يف فرتة السنتني القادمة؛ وطلب )ز(
 مبواصلة تعزيز مؤشرات ومقاصد خمرجات األهداف االسرتاتيجية وباالستمرار يف بلور ا؛ وأوصى )ح(
من األمانة أن تتاب  عن كثب الزيادات املتوقعة يف التكاليف، مبا يف ذلك العناصاااااااااااار التضاااااااااااا مية  وطلب )ط(

 ة من خالل آليات اإلبالغ املعمول هبا؛د األعضا  مبعلومات حمدثّ املوظفني، وأن تزوّ  بأجورذات الصلة 
لة عن است دام املساوات الطوعية خالل فرتات السنتني الثالث إىل احلصول على معلومات مفصّ   وتطلّ  )ي(

املاضااااااااية، حبسااااااااب األبعاد الربااية واجلغرافية، يف تنفيذ برنامج العمل خالل دورة اجمللس املزم  عقدها يف 
 ؛2019ديسمرب/كانون األول 

ائج املنبثقة عن قرارات وأحاط علًما بأنه سااااااااااااتتم اإلشااااااااااااارة إىل التعديالت يف ختصااااااااااااي  املوارد وأطر النت )ك(
-2020األجهزة الرئاسية وتوجيها ا يف الوثيقة بعنوان التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية 

 ؛2019لكي ينظر فيها اجمللس يف ديسمرب/كانون األول  2021
وأكد األغذية والزراعة، نظمة متعدد اللغات يف  على أويةاجمللس  دشاااااااااادّ ويف سااااااااااياق التعديالت املقبلة:  )ل(

 ؛2021-2020احلفاظ على متام قدرات اخلدمات اللغوية ضمن برنامج العمل وامليزانية للفرتة  على أوية
من خالل عملها املسااااتدام السااااالم  احلفاظ علىويف حني أعرب اجمللس عن تقديره ملساااااوات املنظمة يف  )م(

يشاااااااااااار إىل هذا  أال طلبالوالية امللقاة على عاتقها،  يف حاالت النزاعات وما بعد النزاعات متاشااااااااااايا م 
 سالم" من أجل جتنب االلتباس م  دور ووالية وكاالت األمم املتحدة األخرى.الالعمل على أنه "بنا  

                                                           
 C 1989/REP/Resolution 9/89 (http://www.fao.org/3/x5588E/x5588e09.htm#Resolution9)الوثيقة   6

 C 2015/REP (mo153a.pdf-http://www.fao.org/3/a) )د( من الوثيقة  71الفقرة   7
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 ، فإن اجمللس:2021-2020أما يف ما يتعلق مبستوى امليزانية للفرتة  -12
 

 9.29ختصاااااااااي  مبل   إعادة لتحديد املزيد من مكاساااااااااب الكفا ة والوفورات من أجل أعرب عن تقديره )أ(
ا ساااااااالبً  أن يؤثر ذلكدون من التكاليف واجملاالت ذات األولوية يف زيادات الماليني دوالر أمريكي لتغطية 

 على إجناز برنامج العمل؛
األعضاااااااا  على االساااااااتمرار يف توفري مسااااااااوات طوعية لتأمني التمويل املساااااااتدام لربنامج العمل   وشاااااااجّ  )ب(

 وامليزانية املتكامل؛
األمانة على مواصاالة رصااد الفرص األخرى املتاحة الختاذ التدابري اخلاصااة بتحقيق الوفورات وزيادة   وشااجّ  )ج(

 الكفا ة بشكل وثيق واإلبالغ عنها؛
ماليني دوالر أمريكي بساااااااااعر صااااااااارف معتمد يف امليزانية قدره  1 005.6 يزانية املتمثل يفمساااااااااتوى امل وأقرّ  )د(

 على النحو الوارد ضااااااامن بأن يوافق املؤمتر على مشاااااااروع القرار وأوصاااااااىدوالرًا أمريكًيا،  22.1يورو =  1
 هبذا التقرير؛ جيم املرفق

معاجلة مساااااألة مقاومة مضاااااادات امليكروبات للمسااااااوة يف حتقيق خطة التنمية  ط الضاااااو  على أويةوسااااالّ  )ه(
إىل مواصااالة العمل واحلفاظ على امل صاااصاااات احلالية للموارد  وشااادد على احلاجة، 2030املساااتدامة لعام 

 ملعاجلة مسألة مقاومة مضادات امليكروبات يف قطاع الزراعة يف مجي  األقاليم؛
 .إىل األمانة أن تست دم بشكل كامل املبل  امل ص  من اعتمادات برنامج التعاون التقين وطلب )و(

 
اساااااات دام املصااااااطلحات املتفق عليها، وال ساااااايما التقنية منها، لدى إعداد الوثائق  على ضاااااارورةاجمللس  دوشاااااادّ  -13

مصاااااااطلحات مقبولة وأن يقوم على أسااااااااس علمي ؛ وبالتايل ينبغي لربنامج العمل وامليزانية أن يساااااااتند إىل املتعلقة بالربامج
 .سليم وأن يتضمن إشارات مرجعية إىل مصادر موثوق هبا

 
 2018 - التقرير التوليفي الستعراض منتصف المدة

8 
 
التوجيهات والتوصاااااااااااااايات الصااااااااااااااادرة عن جلنيت  وأيّد 2018اجمللس بالتقرير التوليفي ملنتصااااااااااااااف املدة لعام  رّحب -14

 .واملالية الربنامج
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  وقام اجمللس على وجه التحديد مبا يلي: -15
 

ب )أ( ، 2019-2018مبااا حتقق حىت ا ن من تقااّدم جياّاد ونتااائج يف تنفيااذ برنااامج العماال وامليزانيااة للفرتة  رحااّ
نتني جارل على مسااااره الصاااحي  باإلضاااافة إىل التقدم  حتقيق امل رجاتإىل أن  اإلشاااارة م  خالل فرتة الساااّ

 مقابل املوارد املتاحة من مجي  مصادر التمويل؛ التنفيذاحملرز يف معدل 
على التحديات املسااتقبلية وعلى ضاارورة تضااافر جهود املنظمة واألعضااا  وأصااحاب املصاالحة كافة  وشاادد )ب(

من أهداف التنمية املسااااتدامة م  مراعاة ما عرّبت عنه  2يف ساااابيل إحراز تقدم فعلي باجتاه حتقيق اهلدف 
من أهاااداف  2شااااااااااااااواغااال بشااااااااااااااااأن عكس اجتااااه التقااادم احملرز بااااجتااااه حتقيق اهلااادف  جلناااة الربناااامج من

 املستدامة.  التنمية

وإىل  2019يف املائة( خمطط هلا يف عام  72إىل أّن غالبية مقاصد خمرجات األهداف االسرتاتيجية ) وأشار )ج(
يف إطار األهداف الوظيفية  2018من مؤشااااااارات األدا  الرئيساااااااية غ قياساااااااها لعام  31من أصااااااال  28أّن 

بالتأكيد بأنه من املتوق  إجناز مجي  مؤشاااااارات  ورّحبواألبواب اخلاصااااااة جارية على مسااااااارها الصااااااحي ؛ 
 ؛ 2019األدا  الرئيسية م  حلول هناية عام 

يتماشاااااااااااااى م  التوقعات امل طط هلا،  2019بكون التقدم احملرز مقارنة باملقاصاااااااااااااد اإلمجالية لعام  ورّحب )د(
إىل ضااااارورة إااد توازن بني وضااااا  مقاصاااااد طموحة ولكن واقعية للم رجات من أجل قياس  اإلشاااااارة م 

املنظمة على مواصلة متابعة التقدم  وشّج التقدم احملرز باجتاه حتقيق النتائج امل طط هلا ورصد هذا التقدم 
 احملرز عن كثب؛ 

 سا لة ومنوذًجا إلبراز الدروس املستفادة؛ على استعراض منتصف املدة باعتباره أداة هامة للم وأثىن )ه(

مواصلة رصد املقاصد واملؤشرات ضمن إطار النتائج اخلاص باملنظمة وأشار إىل التقييم  وشدد على أوية )و(
 املمكن يف املستقبل إلطار النتائج اخلاص باملنظمة هبذا الشأن؛ 

من األمانة تنفيذ وطلب برنامج التعاون التقين  على حتسااااااااااااااني النههج والعمليات املتبعة لتعزيز تنفيذ وحثّ  )ز(
تنفياااًذا كااااماًل م  حلول هنااااياااة  2017-2016مشااااااااااااااااااري  برناااامج التعااااون التقين من اعتماااادات الفرتة 

 ؛ 2019 عام

التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي والشااااااااااااااراكات م  أجهزة األمم املتحدة  وشاااااااااااااادد على أوية )ح(
 وأصحاب املصلحة ا خرين من أجل تنفيذ برنامج عمل املنظمة على حنو فّعال.
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 تقارير لجان المجلس

الخامسة تقرير االجتماع المشترك بين الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج والدورة 
 9 (2019)مارس/آذار  والسبعين بعد المائة للجنة المالية

 
اجمللس توجيهات االجتماع املشاارتك بني الدورة السااادسااة والعشاارين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة اخلامسااة  أقرّ  -16

يتعلق خبطة العمل احملّدثة للمنظمة ملعاجلة قضاااااااااااااايا التحرس والتحرس اجلنساااااااااااااي  والسااااااااااااابعني بعد املائة للجنة املالية يف ما
 .استغالل السلطة وسو 
 
  وقام اجمللس على وجه التحديد مبا يلي: -17
 

إىل التوعية وإىل إرساااااااا  ثقافة عدم التساااااااام  املطلق، وخباصاااااااة أوية وجود قيادة قوية  شااااااادد على احلاجة )أ(
 ؛عمل وتدريب املوظفني على النحو املالئموالتنّبه لثقافة مكان ال

وأشار إىل نتائج الدراسة االستقصائية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن التحرس اجلنسي يف مكان  )ب(
على الندوة غري الرمسية اليت عقدها املدير العام واليت جرى خالهلا عرض نتائج الدراساااااااااة على  وأثىنعملنا 

إىل إجرا  دراسة استقصائية إضافية بالتنسيق م  الوكاالت اليت توجد مقارها  طّل وتاألعضا  يف املنظمة، 
 ؛ يف روما يكون معّدل الردود عليها أعلى

وأشااااار إىل أوية مؤشاااارات األدا  الرئيسااااية ضاااامن إطار النتائج لرصااااد حاالت التحرس والتحرس اجلنسااااي  )ج(
املبادئ املتبعة على نطاق األمم املتحدة ككّل وبنا  وسااااااو  اسااااااتغالل الساااااالطة واإلفادة عنها، متاشااااااًيا م  

 ؛ على طلب أمني عام األمم املتحدة

 ؛ واحلساس الشفافية بالنسبة إىل هذا املوضوع اهلامتوخي ضرورة وشدد على  )د(

بدراسااااااااااة سااااااااااياسااااااااااة املنظمة املنقحة حلماية املبلغني عن امل الفات خالل الدورة اليت سااااااااااتعقدها  ورّحب )ه(
 ؛ 2019الية يف شهر نوفمرب/تشرين الثاين امل جلنة

  .هذه املسألة ضمن الكلمات اليت سيلقيها املرشحون ملنصب املدير العامإعالن بشأن إىل إدراج  وتطّل  )و(
 

 الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج  رتقري
 10(2019مارس/آذار  18-22)

 
 :مبا يلي على وجه اخلصوصقام السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج، و تقرير الدورة على اجمللس  صادق -18
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وبدعم اإلدارة للتوصااااااااايات املعروضاااااااااة يف  ابتقييم اسااااااااارتاتيجية عمل املنظمة يف اال التغذية ور يته رّحب )أ(
يف  زم  عقاادهاااامل الاادورةلتغااذيااة خالل خاااصاااااااااااااااة باااإىل اسااااااااااااااتعراض اساااااااااااااارتاتيجيااة حمااّدثااة  وتطّل التقييم؛ 

النظم  ضاااااامن نطاق أوساااااا ، األمر الذي ساااااايتي  تناول التغذية من منظور 2019ديساااااامرب/كانون األول 
وشااّدد على املسااتدامة واألمناط الغذائية الصااحية والتصاادي ألشااكال سااو  التغذية كافة؛  الزراعية والغذائية

 ؛تعزيز القدرات ال سيما يف املكاتب امليدانية أوية
سااااياسااااة املنظمة بشااااأن املساااااواة  ألوية وأعرب عن تقديرهاملنظمة يف اجملال اجلنساااااين  بتقييم عمل ورّحب )ب(

فرصاااة بال وأقرّ بني اجلنساااني وصاااالحيتها باعتبارها إطارًا شاااامالً إلرشااااد عمل املنظمة يف اجملال اجلنسااااين؛ 
على نطاق منظومة تحديث سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني مبا يتسق م  خطة العمل املتاحة ل

يف ، ووضاااااا  خطة عمل (UN-SWAP 2.0) األمم املتحدة بشااااااأن املساااااااواة بني اجلنسااااااني ومتكني املرأة
 ؛ الرصد واإلبالغ املنتظمني على أساس سنوي مشدًدا على أوية 2020نوفمرب/تشرين الثاين موعد أقصاه 

 م  اإلقراراألهداف االساااااااااااااارتاتيجية،  عمليات تقييمجتمي  النتائج والدروس املسااااااااااااااتفادة من على  أثىنو  )ج(
االسااااارتاتيجي واجلهود املبذولة لتحويل املنظمة إىل معاجلة األهداف االسااااارتاتيجية اليت اتفق عليها  بالتوجه

املساااتقبلي للمنظمة يف الساااياق األوسااا  خلطة التنمية  التوجهإىل عقد مناقشاااات بشاااأن  وتطل األعضاااا ؛ 
  ؛م منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةوإعادة تنظي 2030املستدامة لعام 

( 3بتقرير املتابعة املتعلق بتقييم مسااااوة املنظمة يف احلد من الفقر يف الريف )اهلدف االسااارتاتيجي  بورحّ  )د(
الشااااااااااااااامل، وباعتباره هدًفا اساااااااااااااارتاتيجًيا  اعمل املنظمة يف اال احلد من الفقر يف الريف وهدفه وبأوية
 ؛ للمنظمة

يف تعميم التنوع البيولوجي اخلاصااااااااااة باالساااااااااارتاتيجية  بلورةوأحاط علًما بأّن التوجيهات املتعلقة مبواصاااااااااالة  )ه(
؛ Annex Web 161/3 CL 2امللحق الثااااين على الوياااب ة قاااد أدرجااات يف ياااقطااااعاااات الزراعالخمتلف 

ن جانب أعضا  املنظمة املساوات مأن مشريًا إىل إىل املزيد من التشاور م  األعضا   وشّدد على احلاجة
النظر يف اجمللس بااأن يقوم املؤمتر بتكليف اجمللس باا أوصااااااااااااااىعلى مااا تقاادم،  تزال قيااد التجمي . وبنااا ً  مااا

 ؛ 2020قبل عام واعتمادها االسرتاتيجية 

حنو إدماج هنهج الزراعة املسااااتدامة على "بأن يهرف  إىل مؤمتر املنظمة مشااااروع قرار جلنة الزراعة بشااااأن  وأوصااااى )و(
على حنو ، "يف أنشاااااااااطة الت طيط املساااااااااتقبلية ملنظمة األغذية والزراعة أكرب، مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية

 تقرير؛الهبذا  دال املرفقهو وارد ضمن  ما

كروبات ضاامن سااياق هنج "صااحة يمضااادات املاال التصاادي ملقاومة املتواصاال يف املنظمة بعمل  ورّحب )ز(
على احلاجة إىل املزيد من الدعم، من خالل موارد من خارج امليزانية، للتعاون الثالثي بني  ووافقواحدة"؛ 

املنظمة واملنظمة العاملية لصاااااااااااحة احليوان ومنظمة الصاااااااااااحة العاملية من أجل مكافحة مقاومة مضاااااااااااادات 
ن م  رئيس عملية تشاااااااااااور غري رمسية يقودها الرئيس املسااااااااااتقل للمجلس بالتعاو إجرا   ودعمكروبات؛ يامل

جلنة الربنامج وم  أعضاااااا  اجملموعات اإلقليمية ألجل إعداد مشاااااروع قرار للمؤمتر يكون عاًما وموضاااااوعًيا 
 ؛2019وموجزًا قد يعتمده املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني يف يونيو/حزيران 
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علًما  بالتقرير املرحلي بشأن خطة عمل مكتب التقييم وبشأن تنفيذ توصيات جلنة الربنامج؛ وأخذ بورحّ  )ح(
 .2019دورة جلنة الربنامج اليت ستعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين بالرتتيبات اخلاصة ب

 
 (2019فبراير/شباط  6تقريرا الدورتين الرابعة والسبعين بعد المائة )

 11( للجنة المالية2019مارس/آذار  22-18المائة )والخامسة والسبعين بعد 
 

اجمللس على تقريري الدورة الرابعة والسبعني بعد املائة والدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة للجنة املالية، وقام  وافق -19
 على وجه اخلصوص مبا يلي:

 
 األعضا  كافة على دف  اشرتاكا م املقررة يف موعدها وبالكامل؛ حثّ  )أ(

 2021-2020بأن يعرض على املؤمتر مشاروع القرار اخلاص ددول االشارتاكات يف املنظمة للفرتة  وأوصاى )ب(
 هبذا التقرير؛ ها  املرفقعلى حنو ما يرد ضمن 

وأشاااااار إىل أّن جلنة املالية قد أجازت عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية والناشااااائة عن تنفيذ برنامج  )ج(
 ؛11إىل  8ومن  6من األبواب  5و 4و 3و 2و 1لصاحل األبواب  2019-2018العمل للفرتة 

نامج املشااااورة العلمية على طلب اللجنة اسااااتكشاااااف اخليارات املتاحة لتأمني التمويل الكامل لرب  صااااادقو  )د(
املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من عمليات 
النقل بني أبواب امليزانية يف املساااااااااتقبل وعرضاااااااااها على جلنة املالية يف الدورة اليت ساااااااااتعقدها خالل شاااااااااهر 

 وتوافق عليها؛ لكي تنظر فيها  2019نوفمرب/تشرين الثاين 

بالتحسااااااااااينات على  رّحبالتوجيهات اليت أعطتها جلنة املالية لألمانة بشااااااااااأن إدارة املوارد البشاااااااااارية:  أقرّ و  )ه(
على ضااارورة أن تراعي اجلهود الرامية إىل حتساااني التوازن اجلغرايف  دشااادّ صاااعيد التوزي  اجلغرايف للموظفني؛ و 

األمانة على مواصلة اجلهود  شّج لالستشاريني والتمثيل اجلغرايف للموظفني اجلدارة كمعيار أّول للتعيني؛ و 
ن اليت تبذهلا يف ساااااابيل حتقيق املساااااااواة بني اجلنسااااااني يف القوة العاملة وال ساااااايما بالنساااااابة إىل الوظائف م

عملية املراجعة الداخلّية بشاااااأن  نتائجإزا   أبدى قلقهساااااياساااااة تعيني االساااااتشااااااريني؛ و  أيّدالفئات العليا؛ و 
إىل االسااتعراض املقبل الذي ساايجريه مكتب املفت   تطّل تعيني موظفي الفئة الفنية والتحاقهم باخلدمة؛ و 
 العام بشأن برنامج التنقل اجلغرايف للموظفني؛ 

رة على الرتكيز بالقدر الالزم يف جهود التواصاااااااااااااال اليت تبذهلا يف أقاليم معّينة على برنامج اإلدا شااااااااااااااّج و  )و(
التدريب الداخلي والتطوّع والزمالة الذي تهتيحه املنظمة على املستوى العاملي، مبا يشمل الشعوب األصلية 

 بغرض بنا  قدرات الشباب؛ 
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، 2018التقرير الساااااانوي للمفت  العام لساااااانة حنو ما ورد يف  تعزيز الرقابة الداخلية، علىأشااااااار إىل أوية و  )ز(
ة وتشااجيعها اجلهود ساايما يف املناطق العالية امل اطر ويف املكاتب امليدانية، فضااالً عن تقدير جلنة املاليّ  وال

 الرامية إىل تعزيز إجرا  حتسينات يف اال الرقابة الداخلية؛ 

)الواليات املتحدة األمريكية(  Choudhury Fayezul)اهلند( والسيد  Das Anjanaتعيني السيدة  أقرّ و  )ح(
 يف عضوية جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة لفرتة أولّية مد ا ثالث سنوات؛

تعيني املراقب ومراج  احلسااااااااااااااابات العام من اهلند  بشااااااااااااااأن املرفق واو هبذا التقريرالقرار الوارد يف  اعتمدو  )ط(
 ؛2025إىل  2020كمراج  خارجي للمنظمة لفرتة سّت سنوات متتد من 

تأييد جلنة املالية القرتاحات الفصاااااال بني وظيفيت أمني املظامل والشااااااؤون األخالقّية وتعزيزوا، وبشااااااأن  أقرّ و  )ي(
 وض  حدود لوالية املفت  العام؛ 

 التحديثات املقرتحة يف اختصاصات جلنة املراجعة يف املنظمة؛على  صادقو  )ك(

سااتعراض السااياسااات واملمارسااات املتعلقة باملبلغني وأشااارت إىل أّن تقرير وحدة التفتي  املشاارتكة بشااأن "ا )ل(
" ساااااااااوف يهدرج على جدول أعمال جلنة املالية يف عن امل الفات يف مؤساااااااااساااااااااات منظومة األمم املتحدة
 ؛ 2019الدورة اليت ستعقدها خالل شهر نوفمرب/تشرين الثاين 

دوالر أمريكي يف السنة لنواب املدير العام  4 000على املستويات اجلديدة لبدالت التمثيل وقدرها  ووافق )م(
على أن يبااااادأ العمااااال هباااااا  دوالر أمريكي يف السااااااااااااااناااااة للماااااديرين العاااااامني املساااااااااااااااااااعااااادين، 3 000و

 ؛ 2019أغسطس/آب  من األول من اعتبارًا

وأحاط علًما مبشورة جلنة املالية إىل اللجنة العامة للمؤمتر ومفادها أّن التغيريات يف الرتتيبات احلالية بالنسبة  )ن(
 إىل بدالت التمثيل والسكن اخلاصة باملدير العام ليست مربرة. 

 
 بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةتقريير الدورة الثامنة 

 12(2019مارس/آذار  11-12)
 

 اجمللس على تقرير الااااادورة الثاااااامناااااة بعاااااد املاااااائاااااة للجناااااة الشااااااااااااااؤون الااااادسااااااااااااااتورياااااة والقاااااانونياااااة )اللجناااااة(  وافق -20
 وقام على وجه التحديد مبا يلي: ،(2019مارس/آذار  11-12)
 

 للمنظمة؛ املايل الوض  على للمتأخرات السليب ثراأل إىل بقلق أشار )أ(
  املنظمة؛ أدا  حسن يضمن مبا موعدها يف املقررة اشرتاكا م دف  األعضا  وناشد )ب(
ت واليت حبذافريها املوجودة ا ليات تطبيق على املنظمة إدارة وحثّ  )ج(  للمنظمة العامة الالئحة عليها نصااااااااااااااّ

 موعدها؛ يف املقررة االشرتاكات دف  ملتطلبات االمتثال يكفل مبا
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 املتعلقة واألهداف للمنظمة االسااااااارتاتيجية األهداف حتقيق يف الدولية احلور هيئة مسااااااااوة إىل أشاااااااار وإذ )د(
 احلور هيئة بإدراج اخلاصة االتفاقية يف التعديالت" بعنوان املؤمتر قرار على مشروع صادق الغذائي، باألمن
 إحالته وطلب التقرير هبذا زاياملرفق  يف الوارد النحو على" والزراعة األغذية منظمة نطاق ضاااااااااامن الدولّية
 .عليه للموافقة املؤمتر إىل

 المسائل األخرى
 13كلمات المرشحين لمنصب المدير العام

 
 املرشحون األربعة ملنصب املدير العام كلمة أمام اجمللس بالرتتيب التايل:  ألقى -21
 

  السيدRamesh Chand )اهلند( 
  السيدDavit Kirvalidze )جورجيا( 
  السيدQu Dongyu )الصني( 
  السيدةCatherine Geslain-Lanéelle )فرنسا( 

 
 الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية واألربعين للمؤتمر 

 14توصيات مقدمة إلى المؤتمر -)بما في ذلك الجدول الزمني المؤقت( 
 

 على املؤمتر للمصادقة عليه.  2Rev. 6/161CLاجمللس عرض اجلدول الزمين املؤقت الوارد يف الوثيقة  قّرر -22
 

 رئيس ونواب رئيس املؤمتر ورئيسي اللجنتني الرئيسيتني للمؤمترملنصب  اترتشيحال
 

الثروة احليوانية  ، وزيرEnzo Benech)ب( من الالئحة العامة، رشااّ  اجمللس الساايد  5-24ا ألحكام املادة طبقً  -23
 والزراعة ومصايد األمساك يف أوروغواي رئيًسا للمؤمتر.

 
 اجمللس على أن يعرض على املؤمتر الرتشيحات التالية ملنصب نواب رئيس املؤمتر: ووافق -24
 

  السيدUlrich Seidenberger أملانيا(؛( 
  السيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن السبيعي )قطر(؛ 

  السيدThanawat Tiensin .)تايلند( 
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املؤمتر الرتشااااايحات التالية ملنصااااايب رئيس اللجنة الرئيساااااية األوىل ورئيس اللجنة  ىاجمللس على أن يعرض عل ووافق -25
 الرئيسية الثانية:

 
  رئيس اللجنة الرئيسية األوىل: السيدةMarie Therese Sarch اململكة املتحدة(؛( 

  رئيس اللجنة الرئيسية الثانية: السيدBommakanti Rajender .)اهلند( 
 

 ترشي  سبعة أعضا  يف اللجنة العامة
 

 اجمللس على أن يعرض على املؤمتر الرتشيحات التالية: وافق)ب( من الالئحة العامة،  5-24ا ألحكام املادة طبقً  -26
 

  أسرتاليا 

  بريو 

 مجهورية إيران اإلسالمية 

 الصني 

 كندا 

  النيجر 

 سان مارينو 
 

 أعضا  يف جلنة أوراق التفويضترشي  تسعة 
 

 اجمللس على أن يعرض على املؤمتر الرتشيحات التالية: وافق)ب( من الالئحة العامة،  5-24ا ألحكام املادة طبقً  -27
 

 سان مارينو 

 سلطنة عمان 

 غواتيماال 

  كوبا 

 كوت ديفوار 

 الكويت 

 ماليزيا 

 نيوزيلندا 

 الواليات املتحدة األمريكية 
 

 فرتة السنتنيالرئيسي لوضوع امل
 

اجمللس على أن يعرض على املؤمتر موضاااااوع  وافق، 2021-2020فرتة السااااانتني الرئيساااااي لوضاااااوع املبالنسااااابة إىل  -28
تقدمي مذكرة مفاهيمية  وطلب"تشااااجي  األمناط الغذائية الصااااحّية والوقاية من مجي  أشااااكال سااااو  التغذية" من أجل إقراره 

  حول هذا املوضوع إىل املؤمتر.
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 حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الستين بعد المائة 
 15(2018ديسمبر/كانون األول  3-7)

 
ديسااااااااااااامرب/كانون  7-3الة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الساااااااااااااتني بعد املائة )حب اأخذ اجمللس علمً  -29

 إىل احلصول على حتديث عن القرارات اليت مل تنفذ بعد خالل دورته الثالثة والستني بعد املائة.  وتطّل  (2018األول 
 

 16التطورات في المنتديات التي تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
 
 للعروض املقدمة بشأن املواضي  التالية: عن تقديرهاجمللس  أعرب -30
 

يف اال رصاااااااد أهداف التنمية املساااااااتدامة: القرارات األخرية الصاااااااادرة عن املبادرات العاملية لدعم البلدان  )أ(
اللجنة اإلحصااااااااااائية لألمم املتحدة وفريق اخلربا  املشاااااااااارتك بني الوكاالت املعين مبؤشاااااااااارات أهداف التنمية 

 املستدامة؛
 والناادوة الاادوليااة بشاااااااااااااااأن اسااااااااااااااتاادامااة مصاااااااااااااااايااد األمساااك: وتعزيز التفاااعاال بني العلوم والسااااااااااااااياااساااااااااااااااات  )ب(

 (؛2019نوفمرب/تشرين الثاين  21-19)روما، 

التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ووكاالت األمم  -وحالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  )ج(
 املتحدة األخرى؛

 وآخر املعلومات عن االتفاق العاملي والشبكة التابعة لألمم املتحدة املعنية باهلجرة؛ )د(

 الغذائي والزراعة يف إطار اموعة العشرين واموعة الدول السب ؛ واألمن )ه(

 واالبتكارات يف اال التكنولوجيا الرقمية. )و(
 

الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى 
  202017 - 2019الفترة  في

 
 2020 - 2019أخذ اجمللس علماً بالتعديالت يف اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاساااااااااااااية للمنظمة يف الفرتة  -31

  هبذا التقرير. حا  املرفقعلى النحو الوارد يف 
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 جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية والستين بعد المائة للمجلس
 18(2019يوليو/تموز  1)

 
 (، كماااااا يرد 2019يوليو/متوز  1اجمللس جااااادول األعماااااال املؤقااااات لااااادورتاااااه الثاااااانياااااة والساااااااااااااتني بعاااااد املاااااائاااااة ) أقرّ  -32

 .CL 161/INF/2يف الوثيقة 
 

  19التعديالت في الالئحة العامة لبرنامج األغذية العالمي
 

جرى إطالع اجمللس على التعااديالت يف الالئحااة العااامااة لربنااامج األغااذيااة العاااملي )الربنااامج( على حنو مااا وافق  -33
 .2018و 2017عليها اجمللس التنفيذي للربنامج يف دورته العادية الثانية لعامي 

 
 20جائزة جوزيه غرازيانو دا سيلفا للقضاء التام على الجوع

 
 اجمللس على اقرتاح إنشااااااا  جائزة جوزيه غرازيانو دا ساااااايلفا للقضااااااا  التام على اجلوع إقرارًا مبساااااااوته البارزة  وافق -34

 يف هذا اجملال.
 

اجمللس من الرئيس املساااااتقّل للمجلس عقد مشااااااورات غري رمسية م  ر ساااااا  اجملموعات اإلقليمية ونواهبم  طلبو  -35
لصااااياغة مشااااروع قرار يقرتح إنشااااا  جائزة جوزيه غرازيانو دا ساااايلفا للقضااااا  التام على اجلوع، على أن يهعرض من  ّ على 

 املؤمتر العتماده.
 

 2018 عام خالل بها قام التي الميدانية الزيارة عن إحاطة جلسة
 21روما في مقارها توجد التي الدائمة الممثليات في المسؤولين كبار

 
 اليت الدائمة املمثليات يف املساااؤولني كبار  هبا قام اليت امليدانية الزيارة بشاااأن للمجلس إحاطة جلساااة هناك كانت -36

 (.2018 الثاين تشرين/نوفمرب 3 إىل األول تشرين/أكتوبر 26 من) وإندونيسيا الفلبني من كل  إىل روما يف مقارها توجد
 

 22المنظمة في الموظفين تمثيل جهازي عن ممثل بيان
 

 املوظفني متثيل جهازي عن نيابة بيانًا املنظمة، يف الفنية الفئة موظفي احتاد رئيس ،Jakob Skoet الساااااااايد ألقى -37
 .املنظمة يف
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 المرفق باء
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 امللحق الثاين على الويب
CL 161/4 ( 2019مارس/آذار  22-18تقرير الدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة للجنة املالية) 
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2020-2021 
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 المرفق جيم
 المؤتمر قبل من العتماده قرار مشروع

 2021-2020 الفترة ميزانية اعتمادات
 
 المؤتمر، إنّ 

  العام؛ املدير من املقدم وامليزانية العمل برنامج يف نظر أن بعد
  فرتةلل أمريكي دوالر 1 050 635 000 الباااااااالغاااااااة املقرتحاااااااة الصااااااااااااااااااااافياااااااة اإلمجاااااااالياااااااة االعتماااااااادات يف نظر أن وبعييييييد
 تعادل أن يهفرتض واليت اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 وقدره 2019-2018 الفرتة يف الصااااااااااااارف بساااااااااااااعر 2021-2020 املالية

 يورو؛ 637 423 000 واليورو أمريكي دوالر 465 399 000 األمريكي بالدوالر املصروفات مبوجبها
 نفسااه الصاارف بسااعر أمريكي دوالر 1 050 635 000 ملبل  معادلة تبقى أعاله الواردة الصااافية االعتمادات أن رأى أن وبعد

 باليورو؛ اخلاص اجلز  حتويل بعد 2021-2020 للفرتة حدد الذي اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 وقدره امليزانية يف املست دم
 التايل: النحو على 2021-2020 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي العمل برنامج على يوافق -1

 التالية: لألغراض اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 الصرف سعر أساس على االعتمادات على التصويت يتمّ  )أ(
 األمريكي بالدوالر  

 000 470 85 الغذائي وسو  التغذيةاملساوة يف القضا  على اجلوع وانعدام األمن  :1 الباب
 000 885 199 أكثر إنتاجية واستدامةالزراعة والغابات ومصايد األمساك  جعل :2 الباب
 000 286 67 احلّد من الفقر يف الريف :3 الباب
 000 963 107 كفا ة و ظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل متكني نه  :4 الباب
 000 590 54 على الصمود أمام التهديدات واألزماتبل العي  زيادة قدرة سه  :5 الباب
)تغرّي املناخ واملساااااواة بني اجلنساااني  املشاااارتكةواإلحصااااا ات واملواضااااي   الفنيةاجلودة  :6 الباب

 واحلوكمة والتغذية(
69 245 000 

 000 788 140 برنامج التعاون التقين :7 الباب
 000 507 74 التواصل :8 الباب
 000 687 36 تكنولوجيا املعلومات :9 الباب
 000 095 64 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10 الباب
 000 206 65 الكفؤة والفعالةاإلدارة  :11 الباب
 000 600 املصروفات الطارئة :12 الباب
 000 892 16 اإلنفاق الرأمسايل :13 الباب
 000 421 22 اإلنفاق األمين :14 الباب

 000 635 005 1 )الصافية( االعتمادات مجموع

  000 162 92 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية :15 الباب

 000 797 097 1 )الكلية( االعتمادات مجموع
 

 املقدرة املتنوعة اإليرادات اناقصً  أعاله )أ( الفقرة يف عليها التصويت جرى اليت )الصافية( االعتمادات متّول )ب(
  األعضاااااااااااااااااااا  الاااااادول على املسااااااااااااااتحقااااااة املقررة االشاااااااااااااارتاكااااااات من أمريكي دوالر 5 000 000 مببل 
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 بااالاادوالر االشاااااااااااااارتاكااات هااذه وحتاادد العماال. برنااامج لتنفيااذ أمريكي دوالر 1 000 356 000 والبااالغااة
 يف ذلاااك وياااأخاااذ .يورو 637 423 000و أمريكي دوالر 154 399 000 من وتتاااألف واليورو، األمريكي
 )الصافية( لالعتمادات باليورو املائة يف 46 وبنسبة األمريكي بالدوالر املائة يف 54 بنسبة التقسيم االعتبار
 املتنوعة. لإليرادات املائة يف 100 وبنسبة

 دوالر 154 399 000 املعتمد العمل برنامج لتنفيذ األعضااااا  الدول من املسااااتحقة االشاااارتاكات اموع يبل  (ج)
 2020 عامي يف األعضااا  الدول على املسااتحقة االشاارتاكات هذه وتساادد .يورو 637 423 000و أمريكي

 .واألربعني احلادية دورته يف املؤمتر يعتمده الذي االشرتاكات جلدول اوفقً  2021و
 من إضااايف مبل  ساايهحسااب األعضااا ، الدول من كلّ  يسااددها اليت لالشاارتاكات الفعلية املبال  حتديد لدى (د)

 والتعويضاات واملكافآت املرتبات على ضارائب تفرض عضاو دولة ألي الضاريبية التساويات صاندوق خالل
  يقااااااّدر مبل  حلهظ وقااااااد للموظفني. دفعهااااااا املنظمااااااة تعاااااااود واليت املنظمااااااة من املوظفون يتلقاااااااهااااااا اليت
 الغرض. هلذا أمريكي دوالر 7 500 000 بنحو

 برنامج تنفيذو  االسااااارتاتيجية األهداف حتقيق عملية لتيساااااري طوعية مسااااااوات تقدمي على األعضاااااا  يشييييّجع -2
 النتائج. إطار ضمن املتكامل العمل
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 دالالمرفق 
 المؤتمر قبل من العتماده قرار مشروع

 اإليكولوجية الزراعة ذلك في بما أكبر، نحو على المستدامة الزراعة نُهج إدماج
 والزراعة األغذية لمنظمة المستقبلية التخطيط أنشطة في

 
 المؤتمر، إن
 
 االقتصاااااااااااادية -الثالثة بأبعادها املساااااااااااتدامة التنمية حتقيق أجل من 2030 لعام املساااااااااااتدامة التنمية خطة تنفيذ بأن يقرّ  إذ

 هائاًل؛ عاملًيا حتديًا ميثل ومتكاملة متوازنة بطريقة -والبيئية واالجتماعية
 

 يف املتمثل املسااتدامة التنمية أهداف مقصااد وبأن ،1ارتفاع يف انتشااارهم ونساابة العامل يف التغذية ناقصااي عدد بأن يقرّ  وإذ
  املبذولة؛ اجلهود تتعزز مل إذا يتحقق لن 2030 عام حبلول اجلوع على القضا 

 
 التنوع خسارة مثل) الطبيعية املوارد على سلًبا التأثري يف تستمر املستدامة غري الزراعية املمارسات ألن قلقه عن يعرب وإذ

 2 الغذائية؛ السلسلة امتداد على الكفا ة عدم أوجه وتربز ،(األراضي وتدهور الدفيئة غازات وانبعاثات البيولوجي
 

 خطة أهداف م  متاشااااااًيا الغذائية، لنظمنا وبيئًيا واجتماعًيا اقتصاااااااديًا املسااااااتدام التحول حتقيق إىل امللحة باحلاجة يقرّ  وإذ
 ومقاصدها؛ 2030 عام
 

 أهداف حتقيق أجل من الزراعة تؤديه الذي الرئيساااااااااي الدور أقر قد األربعني، دورته يف ،3 املنظمة مؤمتر أن يسيييييييتذكر وإذ
 التنمية وأهداف 2030 لعام املساااتدامة التنمية خطة م  للمنظمة االسااارتاتيجية األهداف مبوا مة ورّحب املساااتدامة، التنمية

 للزراعة خاص اهتمام إيال  م  واألدلة العلوم على والقائم املعياري عملها تعزيز مواصاااااااااااااالة إىل املنظمة ودعا املسااااااااااااااتدامة؛
 األغذية وسالمة واإلحصا ات وامليكنة البيولوجي والتنوع املناخ وتغري املستدام واإلنتاج البيولوجية والتكنولوجيا اإليكولوجية

 اجلنسانية؛ والقضايا والشباب والتغذية
 

 وأقرّته والزراعة األغذية السااااتدامة املشاااارتكة للر ية اخلمسااااة املبادئ حّددته حساااابما املسااااتدامة، الزراعة أن على يشيييّدد وإذ
 على القضااااا  وحتفيز الدخل وحتسااااني الشااااامل النمو تعزيز إىل تؤدي أن ميكن ،4والعشاااارين اخلامسااااة دور ا يف الزراعة جلنة
 األسريني؛ واملزارعني الصغرية احليازات ألصحاب سيما ال الصمود، على والقدرة املعيشة سبل وحتسني املدق  الفقر
 

 تعرتض اليت للتحديات التصاااااادي يف تساااااااهم أن ميكن اليت املسااااااتدامة الزراعية النهج من واسااااااعة اموعة بتواجد يقرّ  وإذ
 الغذائية؛ والنظم املزارعني سبيل
 

                                                           
1  http://www.fao.org/3/I9553AR/i9553ar.pdf، (11 الصفحة ،2018 العامل يف والتغذية الغذائي األمن حالة.) 

2  i6583e.pdf-http://www.fao.org/3/a، (اإلنكليزية النس ة من 49 الصفحة والتحديات، االجتاهات -والزراعة األغذية مستقبل.) 
3  mu208a.pdf-http://www.fao.org/3/a 9، الصفحة. 
4  mr949a.pdf-http://www.fao.org/3/a، 8 الصفحة. 

http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
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 تغيري إىل احلاجة على الضااااااو  سااااااّلط 5 2018 عام يف املنظمة عقد ا اليت اإلقليمية املؤمترات من عدًدا أن إىل يشيييييير وإذ
 من عدد الصااااااااااااادد هذا يف عليها ينطوي اليت اإلمكانات وعلى مساااااااااااااتدامة، وزراعية غذائية نظم إىل االنتقال لدعم حتويل
 املستدامة؛ الزراعية النهج
 

ج مجلة ضاااااااااامن املتاحة، النههج أحد تعدّ  اإليكولوجية الزراعة بأن يقرّ  وإذ  بشااااااااااكل الطعام توفري يف للمساااااااااااوة أخرى، هنه
 املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق يف البلدان ولدعم عددهم يتزايد لسكان مستدام

 

                                                           
ل األسااااااليب الزراعية اإليكولوجية، أشاااااار مؤمتر املنظمة اإلقليمي  سااااايا واحمليط اهلادئ، يف دورته الرابعة والثالثني، إىل "أوية تشاااااجي  اإلنتاج الزراعي املساااااتدام من خال )ألف(  5

( من 5)19الفقرة ) 2030لوجيات احليوية" من أجل تطبيق عناصاااااااااااااااار تغري املناخ الواردة يف خطة عام وزيادة التنوع البيولوجي، ودعم نظم الرتاث الزراعي ذات األوية العاملية، والتكنو 
لتحقيق التكثيف  –ضمن مجلة أمور أخرى  –وسّلط املؤمتر اإلقليمي الضو  أيًضا على الزراعة اإليكولوجية باعتبارها إحدى االسرتاتيجيات ذات الصلة (  .APRC/18/REPالوثيقة

 (..APRC/18/REP( من الوثيقة4)16الفقرة ) الزراعة من أجل إطعام أعداد السكان املتزايدة، املستدام يف
ار الزراعي، مبا يف ذلك الزراعة أوصااااااااااااااااى مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، يف دورته اخلامسااااااااااااااااة والثالثني، املنظمة "بدعم تبادل املعارف لالبتك )با (

وأوصاااااااااااااى املؤمتر اإلقليمي (  .LARC/18/REP( من الوثيقة6) 18الفقرة " )اإليكولوجية، والتكنولوجيات البيولوجية والتكنولوجيات األخرى من أجل دعم التنمية الريفية املساااااااااااااتدامة
تشااااجي  البلدان على االسااااتثمار يف مبادرات وطنية بشااااأن نظم اإلنتاج أيضااااا املنظمة "بدعم وضاااا  االساااارتاتيجيات والسااااياسااااات لصااااون واسااااتعادة الغابات والرتبة املتدهورة، عن طريق 

صااااااااة للمزارعني األسااااااااريني، ودعم مبادرات تبادل الزراعية احلرجية، والزراعية اإليكولوجية والعضااااااااوية، فضاااااااااًل عن التكنولوجيات البيولوجية اليت حتمي التنوع البيولوجي وحتافظ عليه، خا
 (..LARC/18/REP( من الوثيقة7) 20الفقرة ) "ي واإلقليمياخلربات على املستويني العامل

 :إن مؤمتر املنظمة ألوروبا وآسيا الوسطى، يف دورته احلادية والثالثني، قام مبا يلي )جيم(
 "سااريني، من أجل تسااري  عجلة التحول سااّلط الضااو  على الطاقات الكامنة يف نظم الزراعة اإليكولوجية، ال ساايما بالنساابة إىل أصااحاب احليازات الصااغرية واملزارعني األ

 (؛ ERC/18/REP)ج( من الوثيقة18الفقرة ) "إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة ودعا احلكومات إىل تشجي  هذا النوع من النظم مبا يتماشى م  سياقا ا الوطنية
 "د( من الوثيقة18الفقرة ) "ريها من النهج الزراعية املستدامةوشّدد على احلاجة إىل البحوث والبيانات عالية اجلودة بشأن الزراعة اإليكولوجية وغ( ERC/18/REP؛) 
 "( ج الزراعة اإليكولوجية والتنوي  يف املبادرات اإلقليمية الثالث؛ )2وطلب من املنظمة ( وتنمية عملها على حنو أكرب يف اال الزراعة اإليكولوجية، مثاًل يف 3( إدراج هنه

 "( ومبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية، ومناقشااااااااااة هذا املوضااااااااااوع يف األجهزة الفنية والرئاسااااااااااية للمنظمة2028-2019للزراعة األساااااااااارية )سااااااااااياق عقد األمم املتحدة 
 ؛(ERC/18/REP )ك( من الوثيقة 18 الفقرة)

 " الزراعة اإليكولوجية، باإلضاااااااااافة إىل حتساااااااااني قدرات مجي  األطراف وأكد ادًدا على أوية اجلم  بني ابتكارات التكنولوجيا الرقمية وغريها من االبتكارات، مبا يف ذلك
 (..ERC/18/REP)ب( من الوثيقة 20الفقرة ) "الفاعلة من أجل تشجي  التغيري اإلمنائي يف النظم الغذائية والزراعية

 :إن مؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن يف دورته الرابعة والثالثني، قام مبا يلي )دال(
 " ّ17الفقرة )  "ن الغذائي والتغذيةمبسااوة الزراعة اإليكولوجية يف دعم التكيف م  تغري املناخ يف املناطق شابه القاحلة من أجل حتقيق التنمية الزراعية املساتدامة واألم أقر 

ها للمنتجني الزراعيني، ال ساااااااايما صااااااااغار املزارعني، ويف هذا الصاااااااادد، فإن املؤمتر اإلقليمي "ناشااااااااد احلكومات حتديد حوافز وتقدمي( NERC/18/REP5 )أ( من الوثيقة
 (؛NERC/18/REP )ب( من الوثيقة 17الفقرة )  "لتشجي  االنتقال إىل نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة، باالستناد إىل املمارسات الزراعية اإليكولوجية

 "ج( من الوثيقة 17الفقرة )  "ربات بشأن الزراعة اإليكولوجيةودعا أصحاب املصلحة إىل إنشا  منابر وطنية وإقليمية لتبادل املعارف واخل( NERC/18/REP؛) 
 " نفس الشااااااااااااااااواغل الزراعية وشااااااااااااااااّج  األعضااااااااااااااااا  على الرتويج العتماد الزراعة اإليكولوجية وتعميمها وهو أمر يتطّلب تعبئة املوارد والتعاون بني البلدان اليت تتشاااااااااااااااااطر

 (؛NERC/18/REP )د( من الوثيقة 17الفقرة )  "واإليكولوجية
  لزراعة األسااااااااااااااارية إدراج الزراعة اإليكولوجية يف املبادرات اإلقليمية احلالية وتعزيز عملها يف اال الزراعة اإليكولوجية يف ساااااااااااااااياق عقد األمم املتحدة ل"وطلب من املنظمة

 (؛NERC/18/REP )أ( من الوثيقة 18الفقرة ) " مية املستدامة( وأهداف التن2015-2016( وعقد األمم املتحدة من أجل التغذية )2028–2019)
 " االسااااتفادة من النجاحات اليت حتققت يف إطار التعاون الثالثي وبني بلدان اجلنوب واالسااااتفادة من هذه التجارب لتوطيد التعاون وتشاااااطر ودعم دول اإلقليم من أجل

 (؛NERC/18/REP )ب( من الوثيقة 18الفقرة ) ) "التجارب يف اال الزراعة اإليكولوجية
 "شااااااااااااااجي  الزراعة ودعم دول اإلقليم للعمل على حنو أفضاااااااااااااال يًدا بيد م  املنظمات الشااااااااااااااريكة الناشااااااااااااااطة األخرى وم  منظمات البحوث الدولية واإلقليمية من أجل ت

 (؛NERC/18/REP )ج( من الوثيقة 18الفقرة )  "اإليكولوجية وتعميمها
 "يف ذلك  دول اإلقليم يف اجملاالت ذات الصااالة بالزراعة اإليكولوجية من أجل التكيف م  تغري املناخ يف سااابيل حتقيق األمن الغذائي والتغذية، مباوبنا  القدرات الوطنية ل

 )د( من الوثيقة 18الفقرة ) "دعم إعادة تأهيل األراضااااااي املتدهورة ورصااااااد تدهور األراضااااااي وتقييمه وتأدية دور اسااااااتباقي يف اال إدارة املراعي وصااااااون التنوع البيولوجي
NERC/18/REP..) 

لة إىل جانب ابتكارات زراعية حّدد مؤمتر املنظمة اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشاااااااامالية، يف دورته اخلامسااااااااة، دعم هنج الزراعة اإليكولوجية على أنه يشااااااااكل أداة مكمّ  )ها (
 للمضي قدماً بالزراعة اإليكولوجية.أخرى وحث املنظمة على العمل بشكل أوثق م  الدول األعضا  
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 وإىل الزراعية، النظم مل تلف التحويل التغيري لدعم إمكانات من الزراعي االبتكار عليه ينطوي ما إىل كذلك  يشيييييييييييير وإذ
 لنظم املساااااااتدام واالسااااااات دام التكّيف، خالل من ذلك يف مبا االبتكار، على األساااااااريني املزارعني قدرات تعزيز إىل احلاجة

 والتعّلم؛ املعارف خلق يف واالشرتاك العلمية، واحللول األصلية، واملوارد املعارف،
 

 تشاااارين/أكتوبر يف انعقدت اليت والعشاااارين السااااادسااااة دور ا تقرير من 14 الفقرة يف رّحبت، الزراعة جلنة أن يسيييتذكر وإذ
 باعتبارها العشااااااارة اإليكولوجية الزراعة لعناصااااااار تأييدها عن وأعربت اإليكولوجية؛ بالزراعة النهوض مببادرة 2018،6 األول
 من لكل الوطين الساااياق على بالنف  يعود مبا املساااتدامة والغذائية الزراعية النظم تشاااجي  سااابل أحد إىل به يهسااارتشاااد دليالً 

 .البلدان
 

 :يلي مبا القيام املنظمة إىل يطلب
 

 وعملها ختطيطها يف وابتكارًا اساااااااتدامة أكثر وغذائية زراعية نظم إىل املؤدية النهج ومجي  الساااااااياساااااااات إدراج (أ)
 التنمية ألهداف دعًما كاماًل   تنفيذً  والزراعة األغذية السااتدامة اخلمسااة املبادئ تنفيذ أجل من شاااملة، بطريقة

 املستدامة؛
 

 والتكامل؛ التآزر أوجه تعظيم بغية املستدامة الزراعية النهج خمتلف دراسة ومواصلة (ب)
 

 يف اساااتباقية بصاااورة واملشااااركة اساااتدامة، أكثر وغذائية زراعية نظم إىل الشاااامل التحّول تعزيز يف القيادة وإبراز (ج)
 واالجتماعية؛ والبيئية االقتصادية املقايضات معاجلة إىل اهلادفة اجلهود

 
 عقد إطار ضمن ذلك يف مبا األسريني، واملزارعني والشباب للنسا  احملددة لالحتياجات خاص اهتمام وإيال  (د)

 األسرية؛ للزراعة املتحدة األمم
 

 زراعية نظم حنو االنتقال عملية يف فعالية أكثر بصورة واملشاركة التزامها تعزيز على واألقاليم البلدان ومساعدة (ه)
 :خالل من استدامة أكثر وغذائية

 
 وضاااااااااااااا  طريق عن املسااااااااااااااتدامة، الزراعية بالنهج املتعلق واألدلة العلوم على والقائم املعياري العمل تعزيز (1)

 هذه مساااااااااوة لتقييم وبروتوكوالت وأدوات امتثاهلا، قياس على البلدان قدرات ودعم مناساااااااابة مؤشاااااااارات
 والغذائية؛ الزراعية النظم استدامة يف املمارسات

ا توزيعها، وتيساااااااري واالبتكار، املعارف خلق يف واالشااااااارتاك العلمية األدلة وحتفيز (2)  النساااااااا  م  خصاااااااوصاااااااً
 اخلربات وتبادل الوعي مسااااااااااااااتوى ورف  االتصاااااااااااااااالت تعزيز على ذاته الوقت يف العمل م  والشااااااااااااااباب
 اجليدة؛ واملمارسات

واألدوات  التكنولوجيات من االساااااااااتفادة منها، أمور مجلة خالل من الزراعة اال يف االبتكار وتشاااااااااجي  (3)
 والتكنولوجيات واالتصاااااااااااااالت املعلومات تكنولوجيا ذلك يف مبا - السااااااااااااياق م  واملكّيفة الصاااااااااااالة ذات

 القضايا؛ من واسعة لطائفة حالً  يتي  أن ميكن أنه إىل نظرا البيولوجية،

                                                           
6  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MY349_21/MY349_C_2019_21_REV1_ar.pdf 



CL 161/REP D4 

 

 تنمية يشااااااامل مبا طلبها، على بنا ً  البلدان، إىل الفين الدعم وتقدمي الساااااااياساااااااات بشاااااااأن احلوار وتيساااااااري (4)
 بني ما يف التعاون منها، أمور مجلة خالل من األسااااااااريني واملزارعني الصااااااااغرية احليازات أصااااااااحاب قدرات
 اخلاص القطاع م  والشاااااااااااااراكات الثالثي والتعاون واجلنوب الشااااااااااااامال بلدان بني والتعاون اجلنوب بلدان
 األعضا ؛ البلدان بني ما يف الشبكات وإقامة

 
 وبرنامج الزراعية للتنمية الدويل الصاااندوق سااايما ال األخرى، وبرااها املتحدة األمم وكاالت م  تعاوهنا وتعزيز (و)

 املساااؤولة واالساااتثمارات الساااياساااات خالل من املساااتدامة، الزراعية بالنهج النهوض أجل من العاملي، األغذية
 املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق أجل من وتبادهلا املعارف وخلق التشاركية والبحوث

 
 احلصر ال الذكر سبيل على ذلك يف مبا املستدامة، الزراعية املمارسات إدراج يف احملرز التقدم عن التقارير ورف  (ز)

 .وعملها املنظمة ختطيط يف اإليكولوجية، الزراعة
 

 :إىل األعضا  الدول مجي  يدعو
 

 الزراعية املمارسااااااااااااااات من واسااااااااااااااعة طائفة بشااااااااااااااأن خربات من الدول هذه به تتمت  ما وتبادل املنظمة دعم (أ)
 األمن تعّزز اليت االبتكارات وتشجي  اإليكولوجية، الزراعة احلصر ال الذكر سبيل على ذلك يف مبا املستدامة،
 من وتبادهلا املعارف وخلق التشاركية والبحوث املسؤولة واالستثمارات السياسات خالل من والتغذية الغذائي
 .املستدامة التنمية أهداف حتقيق أجل

 
 األخرى واإلقليمية الدولية املنظمات م  ذلك يف مبا وتعزيزها، املصلحة أصحاب املتعددة الشراكات وتشجي  (ب)

 األكادميية واألوسااااااط احلكومية غري املنظمات يشااااامل مبا املدين، واجملتم  اخلاص والقطاع املزارعني ومنظمات
 .املستدامة الزراعية للممارسات دعًما ا خرين، املعنيني املصلحة وأصحاب واألفراد
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 هاءالمرفق 
 المؤتمر قبل من العتماده قرار مشروع

 2021-2020 للفترة االشتراكات جدول
 

 إّن المؤتمر
 بعد املائة للمجلس؛ والستنيبتوصيات الدورة احلادية  ابعد أن أخذ علم  

أنه يتعني على املنظمة أن تتب ، كما كان احلال يف املاضااااااااي، قاعدة تطبيق جدول اشاااااااارتاكات األمم املتحدة بعد تعديله  وإذ يؤكد
 ليتماشى م  االختالف يف عضوية املنظمة؛

 
مباشااااارة من جدول األنصااااابة املقررة يف األمم املتحدة  2021-2020أن يهساااااتمد جدول االشااااارتاكات يف املنظمة للفرتة  ريقرّ 

 ؛2019املعمول به خالل عام 
 .2021و 2020امللحق هبذا التقرير الست دامه يف سنيت  يفاجلدول الوارد  يعتمد

 
 (ألغراض املقارنة 2019-2018 )يرد جدول االشرتاكات للفرتة

 

                                                           
 الصااااااااااااااااادر 73/271 اجلمعية العامة مبوجب القرارتمدته كما اع 2120-1920 اساااااااااااااااتمّد مباشااااااااااااااارة من جدول األمم املتحدة لألنصااااااااااااااابة املقررة للفرتة  1

 .2018 ديسمرب/كانون األول 22 بتاري 
 الصاااااااااااااااادر 70/245مبوجب القرار  كما اعتمدته اجلمعية العامة 1820-1620 اساااااااااااااااتمّد مباشااااااااااااااارة من جدول األمم املتحدة لألنصااااااااااااااابة املقررة للفرتة  2

 .2015ديسمرب/كانون األول  23بتاري  

  
الجدول 
 1المقترح

الجدول 
 2الفعلي

 2019-2018 2021-2020 الدول األعضاء

 0.006 0.007 أفغانستان

 0.008 0.008 ألبانيا

 0.161 0.138 اجلزائر

 0.006 0.005 أندورا

 0.010 0.010 أنغوال

 0.002 0.002 أنتيغوا وباربودا

 0.892 0.915 األرجنتني

 0.006 0.007 أرمينيا

 2.337 2.210 أسرتاليا

 0.720 0.677 النمسا
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 0.060 0.049 أذربيجان

 0.014 0.018 جزر البهاما

 0.044 0.050 البحرين

 0.010 0.010 بنغالدي 

 0.007 0.007 بربادوس

 0.056 0.049 بيالروس

 0.885 0.821 بلجيكا

 0.001 0.001 بليز

 0.003 0.003 بنن

 0.001 0.001 بوتان

 0.012 0.016 املتعددة القوميات بوليفيادولة 

 0.013 0.012 البوسنة واهلرسك

 0.014 0.014 بوتسوانا

 3.823 2.949 الربازيل

 0.029 0.025 بروين دار السالم

 0.045 0.046 بلغاريا

 0.004 0.003 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.001 0.001 كابو فريدي

 0.004 0.006 كمبوديا

 0.010 0.013 الكامريون

 2.921 2.734 كندا

 0.001 0.001 الوسطى مجهورية أفريقيا

 0.005 0.004 تشاد

 0.399 0.407 شيلي

 7.922 12.006 الصني

 0.322 0.288 كولومبيا

 0.001 0.001 جزر القمر

 0.006 0.006 الكونغو

 0.001 0.001 جزر كوك

 0.047 0.062 كوستاريكا
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 0.009 0.013 كوت ديفوار

 0.099 0.077 كرواتيا

 0.065 0.080 كوبا

 0.043 0.036 قربص

 0.344 0.311 اجلمهورية التشيكية

 0.005 0.006 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 0.008 0.010 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 0.584 0.554 الدامنرك

 0.001 0.001 جيبويت

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.046 0.053 اجلمهورية الدومينيكية

 0.067 0.080 إكوادور

 0.152 0.186 مجهورية مصر العربية

 0.014 0.012 السلفادور

 0.010 0.016 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 إريرتيا

 0.038 0.039 إستونيا

 0.002 0.002 إسواتيين

 0.010 0.010 إثيوبيا

 0.003 0.003 فيجي

 0.456 0.421 فنلندا

 4.860 4.428 فرنسا

 0.017 0.015 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.008 0.008 جورجيا

 6.390 6.091 أملانيا

 0.016 0.015 غانا

 0.471 0.366 اليونان

 0.001 0.001 غرينادا

 0.028 0.036 غواتيماال

 0.002 0.003 غينيا
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 0.001 0.001 غينيا بيساو

 0.002 0.002 غيانا

 0.003 0.003 هاييت

 0.008 0.009 هندوراس

 0.161 0.206 هنغاريا

 0.023 0.028 آيسلندا

 0.737 0.834 اهلند

 0.504 0.543 إندونيسيا

 0.471 0.398 مجهورية إيران اإلسالمية

 0.129 0.129 العراق

 0.335 0.371 آيرلندا

 0.430 0.490 إسرائيل

 3.748 3.308 إيطاليا

 0.009 0.008 جامايكا

 9.681 8.565 اليابان

 0.020 0.021 األردن

 0.191 0.178 كازاخستان

 0.018 0.024 كينيا

 0.001 0.001 سكرييبا

 0.285 0.252 الكويت

 0.002 0.002 قريغيزستان

 0.003 0.005 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 0.050 0.047 التفيا

 0.046 0.047 لبنان

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.001 0.001 ليبرييا

 0.125 0.030 ليبيا

 0.072 0.071 ليتوانيا

 0.064 0.067 لكسمربغ

 0.003 0.004 مدغشقر

 0.002 0.002 مالوي
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 0.322 0.341 ماليزيا

 0.002 0.004 ملديف

 0.003 0.004 مايل

 0.016 0.017 مالطة

 0.001 0.001 جزر مارشال

 0.002 0.002 موريتانيا

 0.012 0.011 موريشيوس

 1.435 1.292 املكسيك

 0.001 0.001 واليات ميكرونيزيا املوحدة

 0.010 0.011 موناكو

 0.005 0.005 منغوليا

 0.004 0.004 اجلبل األسود

 0.054 0.055 املغرب

 0.004 0.004 موزامبيق

 0.010 0.010 ميامنار

 0.010 0.009 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.007 نيبال

 1.482 1.356 هولندا

 0.268 0.291 نيوزيلندا

 0.004 0.005 نيكاراغوا

 0.002 0.002 النيجر

 0.209 0.250 نيجرييا

 0.001 0.001 نيوي

 0.849 0.754 النرويج

 0.113 0.115 سلطنة عمان

 0.093 0.115 باكستان

 0.001 0.001 باالو

 0.034 0.045 بنما

 0.004 0.010 بابوا غينيا اجلديدة

 0.014 0.016 باراغواي
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 0.136 0.152 بريو

 0.165 0.205 الفلبني

 0.841 0.802 بولندا

 0.392 0.350 الربتغال

 0.269 0.282 قطر

 2.039 2.267 مجهورية كوريا

 0.004 0.003 مجهورية مولدوفا

 0.184 0.198 رومانيا

 3.088 2.405 االحتاد الروسي

 0.002 0.003 رواندا

 0.001 0.001 ونيفيسسانت كيتس 

 0.001 0.001 سانت لوسيا

 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 0.001 0.001 ساموا

 0.003 0.002 سان مارينو

 0.001 0.001 سان تومي وبرينسييب

 1.146 1.172 اململكة العربية السعودية

 0.005 0.007 السنغال

 0.032 0.028 صربيا

 0.001 0.002 سيشيل

 0.001 0.001 سرياليون

 0.447 0.485 سنغافورة

 0.160 0.153 سلوفاكيا

 0.084 0.076 سلوفينيا

 0.001 0.001 جزر سليمان

 0.001 0.001 الصومال

 0.364 0.272 جنوب أفريقيا

 0.003 0.006 جنوب السودان

 2.443 2.146 إسبانيا

 0.031 0.044 سري النكا

 0.010 0.010 السودان
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 0.006 0.005 سورينام

 0.956 0.906 السويد

 1.140 1.151 سويسرا

 0.024 0.011 اجلمهورية العربية السورية

 0.004 0.004 طاجيكستان

 0.291 0.307 تايلند

 0.007 0.007 شماليةمقدونيا ال

 0.003 0.002 تيمور ليشيت

 0.001 0.002 توغو

 0.001 0.001 تونغا

 0.034 0.040 ترينيداد وتوباغو

 0.028 0.025 تونس

 1.018 1.371 تركيا

 0.026 0.033 تركمانستان

 0.001 0.001 توفالو

 0.009 0.008 أوغندا

 0.103 0.057 أوكرانيا

 0.604 0.616 اإلمارات العربية املتحدة

 4.464 4.568 اململكة املتحدة

 0.010 0.010 مجهورية تنزانيا املتحدة

 22.000 22.000 األمريكية الواليات املتحدة

 0.079 0.087 أوروغواي

 0.023 0.032 أوزبكستان

 0.001 0.001 فانواتو

 0.571 0.728 مجهورية فنزويال البوليفارية

 0.058 0.077 فييت نام

 0.010 0.010 اليمن

 0.007 0.009 زامبيا

 0.004 0.005 زمبابوي

   

 100 100 
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 واوالمرفق 
 1/161قرار المجلس 

 تعيين المراجع الخارجي
 
 ن المجلسإ

 ا للمنظمة؛ا خارجيً هلند مراجعً من اومراج  احلسابات العام أن جلنة املالية توصي بتعيني املراقب  يالحظ إذ
 الوظيفة اليت يضطل  هبا املراج  اخلارجي يف مراجعة حسابات املنظمة واملصادقة عليها؛وأوية بضرورة  وإذ يقرّ 

مراجًعا خارجًيا للمنظمة لفرتة سااااااااااات سااااااااااانوات اعتبارًا من هلند من اومراج  احلساااااااااااابات العام تعيني املراقب  ريقرّ 
 ؛2020 عام

عن تقديره للمراج  اخلارجي احلايل وهليئة املراجعة يف مجهورية الفلبني على عملهما املمتاز وعلى التقارير  ويعرب
 املقدمة طوال فرتة واليتهما.

 
 (2019أبريل/نيسان  12)اعتمد يف 
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 زايالمرفق 
 مشروع قرار العتماده من قبل المؤتمر

 1والزراعة األغذية منظمة نطاق ضمن الدولية الحور هيئة بإدراج الخاصة االتفاقية تعديالت
 

 إّن المؤتمر
موافقة املؤمتر على االتفاقية اخلاصااااااااااااااة بإدراج هيئة احلور الدولية ضاااااااااااااامن نطاق منظمة األغذية والزراعة  إذ يسيييييييييييتذكر

األغذية والزراعة يف دور ا العاشااارة اليت عهقدت يف شاااهر نوفمرب/تشااارين  منظمةمن دساااتور  14)"االتفاقية"( مبوجب املادة 
  ؛1961لول سبتمرب/أي 26، والذي دخل حيز التنفيذ يف 1959الثاين 

من هيئة احلور الدولية خالل دور ا اخلاصااااااااااااااة الثانية املعقودة يف  املقرتحةموافقة املؤمتر على التعديالت  وإذ يسيييييييييييتذكر
، اليت دخلت 1977والتعديالت املقرتحة خالل دور ا اخلاصااة الثالثة يف نوفمرب/تشاارين الثاين  1967أكتوبر/تشاارين األول 
  تاري  تلك املوافقة؛حيز التنفيذ اعتبارًا من 

ا أن اهليئة خالل دور ا  وإذ يسييتذكر فرباير/شاااباط قد اعتمدت تعديالت  6املعقودة يف روما، إيطاليا بتاري   اخلاصاااةأيضاااً
 مقرتحة على االتفاقية؛

رية حّيز تساااااااااتوجب موافقة املؤمتر على التعديالت لكي تدخل هذه األخ االتفاقيةمن  12من املادة  3إىل أن الفقرة ونظر ا 
  .التنفيذ

يف تقرير الدورة احلادية والسااااااااااااااتني بعد املائة للمجلس م  اإلشااااااااااااااارة إىل الفهم الذي مفاده أن التعديالت  وبعد النظر
 […]  [تنطوي على التزامات جديدة ترتتب على أعضا  اهليئة ال

 :كما يلي  12من املادة  3م  الفقرة  بالتماشيتعديالت االتفاقية  يتفق مع
 

 اتفاقية الخاصة بإدراج هيئة الحور الدولية ضمن نطاق منظمة األغذية والزراعة
اتفاقية الهيئة الدولية المعنية بأشجار الحور واألشجار األخرى السريعة النمو التي تساهم في استدامة 

 والبيئة الشعوب
 الحالة - 1المادة 

واألشاااااجار األخرى الساااااريعة النمو اليت تسااااااهم يف اساااااتدامة اهليئة الدولية املعنية بأشاااااجار احلور  هيئة احلورختضااااا  
أدرجاات يف نطاااق منظمااة األغااذيااة والزراعااة لألمم املتحاادة )"املنظمااة"(  واليت تكون)"اهليئااة"(  الشااااااااااااااعوب والبيئااة

 .وأحكام هذه االتفاقيةمن دستور املنظمة  14ألحكام املادة  واالتفاقية احلالية اليت  دف إىل حتقيق ذلك اهلدف
 

                                                           
 اخلط املائل وحتته خط، ويشار إىل الن  املدرج باست دام اخلط املشطوبيشار إىل الن  احملذوف باست دام   1
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 العضوية - 2المادة 
تتكون الدول األعضاااااا  يف اهليئة، من الدول األعضاااااا  أو األعضاااااا  املنتسااااابة يف املنظمة اليت تقبل هذه االتفاقية  -1

  .من هذه االتفاقية 13وفًقا ألحكام املادة 
األمم املتحدة وأي اوز للهيئة، بأغلبية ثلثي دوهلا األعضااا ، قبول عضااوية الدول األخرى اليت تكون أعضااا  يف  -2

من وكاال ا املت صااااصااااة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت تتقدم بطلب للعضااااوية وصااااك رمسي تعلن فيه قبوهلا هلذا 
 .االتفاق بصيغته السارية وقت االنضمام

بنا  على طلب منها، اوز للدول األعضا  أو األعضا  املنتسبة يف املنظمة ممن ليست أعضا  يف اهليئة أن متثَّل،  -3
كمراقبني يف دورات اهليئة. واوز للدول غري األعضاااا  يف املنظمة، ممن تكون أعضاااا  يف األمم املتحدة أو أي من وكاال ا 
املت صااااصااااة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن متثَّل، بنا  على طلب منها، مبراقبني يف دورات اهليئة، ووفقا لألحكام ذات 

 .  صفة املراقب للدول اليت أقرها مؤمتر املنظمةالصلة مبن
 

 الوظائف - 3المادة 
  :تضطل  اهليئة بالوظائف التالية

اجلوانب العلمية والتقنية  اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية لزراعات احلور والصفصافدراسة  )أ(
أنواع األشجار السريعة النمو، واخلوض فيها. باإلضافة واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للحور وغريها من 

إىل عمل اهليئة حول نوع شجرة احلور، اوز جملموعا ا الفرعية العمل على أنواع أخرى تؤمن استدامة الشعوب 
والبيئة. وتتمثل أولويات عمل اهليئة يف إنتاج املوارد احلرجية ومحايتها وصوهنا واست دامها هبدف استدامة 

لعي  واست دامات األراضي والتنمية الريفية والبيئة. ويتضمن هذا العمل مسائل األمن الغذائي وتغري سبل ا
املناخ وبوالي  الكربون وصون التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود بوجه التهديدات األحيائية وغري 

  .األحيائية، ومكافحة التصحر
التوافق املتبادل بني واملواد بنا  على  املستدامة واملعرفة والتكنولوجياممارسات اإلدارة  األفكاروتعزيز تبادل  )ب(

 ؛واملنتجني واملست دمني العاملني يف البحوث، املعنيني بالبحوث والتطوير
 وترتيب برامج حبوث مشرتكة؛ )ج(
 وحتفيز تنظيم املؤمترات املقرتنة دوالت الدراسة؛ )د(
 مؤمتر املنظمة من خالل املدير العام للمنظمة؛وتقدمي التقارير والتوصيات إىل  )ه(
أو غريها من األجهزة الوطنية املنصوص اهليئات الوطنية املعنية بأشجار احلور  هيئات احلوروتقدمي توصيات إىل  )و(

 .، من خالل املدير العام للمنظمة واحلكومات املعنيةمن هذه االتفاقية 9عليها يف املادة 
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  وطنية الحورإنشاء هيئات  - 4المادة 
 معنيةوطنية  حورأن تت ذ التدابري الالزمة بأقرب وقت ممكن وبأفضاااال قدرا ا، إّما إلنشااااا  هيئة  متعاقدةلكل دولة ينبغي 

، أو إذا تعّذر ذلك، تعيني جهاز وطين مناساااااب آخر. وينبغي أن حتيل بأشاااااجار احلور واألشاااااجار األخرى الساااااريعة النمو
باختصااااااااص ونطاق اهليئة الوطنية أو اجلهاز ا خر وبأي تغيري يطرأ عليه، إىل املدير العام للمنظمة، الذي سااااااايقوم وصاااااااًفا 

بتعميم هذه املعلومات على الدول األعضااااااااااااااا  األخرى يف اهليئة. وتقوم كل دولة متعاقدة بإعالم املدير العام مبطبوعات 
  .هيئتها الوطنية أو اجلهاز ا خر

 
 مقر الهيئة - 5المادة 

 .الرئيسي للمنظمة املقرّ يكون مقّر اهليئة يف روما لدى 
 

 الدورات - 6المادة 
لكل دولة عضااااااو يف اهليئة أن متثَّل يف دورات اهليئة مبندوب واحد، واوز أن يرافقه مناوب، وخربا  ومسااااااتشااااااارون.   -1

اهليئة بدون أن يكون هلم حق التصااااويت، فيما عدا املناوب واوز للمناوبني، واخلربا  واملسااااتشااااارين أن يشاااااركوا يف مداوالت 
املفوض بالشااااكل الواجب ليحل حمل املندوب. ويكون لكل دولة عضااااو يف اهليئة صااااوت واحد. وتهت ذ قرارات اهليئة بأغلبية 

ت هذه االتفاقية على غري ذلك. ويتألف النصاااااااااااب من أغلبية اموع الدول  األعضااااااااااا  األصااااااااااوات املدىل هبا، إال إذا نصااااااااااّ
  .اهليئة يف
ويدعو املدير العام للمنظمة، بالتشاااااااااااااااور م  رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة، إىل عقد الدورة العادية للهيئة مرّة  -2

واحدة كل أرب  سااااااااانوات. واوز عقد دورات اساااااااااتثنائية للهيئة من قبل املدير العام للمنظمة وبالتشااااااااااور م  رئيس اللجنة 
  .اهليئة، أو بطلب من ثلث الدول األعضا  يف اهليئة على األقل التنفيذية، أو بطلب من

 .وتهعقد دورات اهليئة يف املكان الذي حتدده اهليئة داخل أراضي الدول األعضا  فيها أو يف مقّرها -3
  .ويف بداية كل دورة، تنت ب اهليئة من بني املندوبني رئيًسا ونائبني للرئيس -4
يتم . نة عامة للدورة تتألف من رئيس الدورة ونائبيه ومن رئيس اللجنة التنفيذية ونائبيهوينبغي أن يكون هناك جل -5

من  4إيال  توصايات اهليئة االعتبار الواجب من قبل اهليئات الوطنية وغريها من األجهزة الوطنية املنصاوص عليها يف املادة 
  .هذه االتفاقية

 
 اللجنة التنفيذية - 7المادة 

  .5عضوا وأعضا  خمتارين يصل عددهم إىل  12يكون للهيئة جلنة تنفيذية تتألف من  -1
وتنت ب اهليئة اثين عشاااااار عضااااااوا للجنة التنفيذية من بني األفراد الذين ترشااااااحهم الدول األعضااااااا  يف اهليئة بنا   -2

. ويتم من هذه االتفاقية 4املادة  أو األجهزة الوطنية األخرى املنصااااااااااااااوص عليها يف للحورعلى اقرتاحات هيئا م الوطنية 
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تعيني أعضاااا  اللجنة التنفيذية بصااافتهم الشااا صاااية خلرب م اخلاصاااة، ويظلون يف منصااابهم ملدة أرب  سااانوات. واوز إعادة 
 .انت اب أعضا  اللجنة التنفيذية

واوز للجنة التنفيذية، من أجل ضاااامان تعاون املت صااااصااااني الضااااروريني، أن ختتار من واحد إىل  سااااة أعضااااا   -3
أعاله. وتنتهي مدة عضااااااوية األعضااااااا  اإلضااااااافيني م  انتها  فرتة  2إضااااااافيني بنفس الشااااااروط املنصااااااوص عليها يف الفقرة 

 .عضوية األعضا  املنت بني
ة وأخرى من دورات اهليئة، بالنيابة عن اهليئة بوصاااااافها جهازها التنفيذي. وتقوم وتعمل اللجنة التنفيذية، بني دور  -4

اللجنة التنفيذية بشااااااااااااااكل خاص بتقدمي املقرتحات إىل اهليئة فيما يتعلق بالتوجه العام للهيئة وبرنامج عملها، وبدراسااااااااااااااة 
  .املسائل التقنية وتنفيذ الربنامج كما وافقت عليه اهليئة

 .لتنفيذية من بني أعضائها رئيسا ونائبا للرئيستنت ب اللجنة ا -5
يدعو املدير العام للمنظمة، بالتشاااااااااااااااور م  الرئيس، إىل عقد دورات للجنة التنفيذية كلما دعت الضاااااااااااااارورة إىل  -6

ذلاك. وجتتم  اللجناة عناد انعقااد كال دورة عاادياة للهيئاة. كماا جتتم  مرة واحادة على األقال بني دورتني عااديتني للهيئاة. 
 .ما جتتم  مرة واحدة على األقل بني دورتني عاديتني للهيئةك
 .تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها إىل اهليئة -7
 

 األمين - 8المادة 
يعنّي املديره العام للمنظمة أمنَي اهليئة من بني كبار املوظفني يف املنظمة، ويكون األمني مسااااااااااااااؤواًل أمام املدير العام. ويقوم 

  .بأدا  واجباته حبسب ما يتطلب عمل اهليئةأمني اهليئة 
 

 األجهزة الفرعية – 9المادة 
اوز للهيئة، عند الضاارورة، إنشااا  هيئات فرعية وجلان ومجاعات عمل، رهًنا بتوافر األموال الالزمة يف الباب ذي  -1

الفرعية واللجان ومجاعات العمل هذه، الصاااااااااالة من امليزانية املعتمدة للمنظمة. ويدعو املدير العام إىل عقد دورات اهليئات 
 .بالتشاور م  ر سا  هذه األجهزة

تكون العضااااوية يف األجهزة الفرعية مفتوحة أمام مجي  الدول األعضااااا  يف اهليئة، أو أهنا تتكون من دول أعضااااا   -2
  .خمتارة من اهليئة، أو من أفراد يعينون بصفتهم الش صية بالصورة اليت حتددها اهليئة

 
 المصروفات - 10دة الما
تتحمل احلكومات واملنظمات املعنية، مصاااروفات مندو  الدول األعضاااا  يف اهليئة واملناوبني واملساااتشاااارين، عند  -1

  .حضورهم دورات اهليئة أو األجهزة الفرعية، وكذلك مصروفات املراقبني
 .عند حضورهم دورات اللجنة التنفيذيةتتحمل الدول اليت حيمل أعضا  اللجنة التنفيذية جنسيا ا، مصروفا م  -2
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يتحمل األفراد الذي يدعون بصااااافتهم الشااااا صاااااية إىل حضاااااور دورات اهليئة أو املشااااااركة يف عملها أو يف عمل  -3
  .أجهز ا الفرعية نفقا م، إال عندما يهطلب منهم أدا  مهام حمددة نيابة عن اهليئة أو أجهز ا الفرعية

  .ألمانةتتحمل املنظمة مصروفات ا -4
تتحمل احلكومة املضاااااااااااايفة املصااااااااااااروفات اإلضااااااااااااافية املتعلقة بدورات اهليئة أو اللجنة التنفيذية عندما تعقد هذه  -5

الدورات يف مكان غري مقر اهليئة. وتتحمل احلكومة املضيفة مصروفات املطبوعات املتعلقة بدورات اهليئة واللجنة التنفيذية 
 .قارير هذه الدوراتواألجهزة الفرعية، امل تلفة عن ت

اوز للهيئة أن تقبل املساااااوات الطوعية بشااااكل عام أو يف ما يتعلق مبشاااااري  أو أنشااااطة حمددة للهيئة. وتساااادد  -6
هذه املساااوات يف حساااب أمانة تقوم املنظمة بإنشااائه. ويكون قبول هذه املساااوات الطوعية وإدارة حساااب األمانة وفقًا 

 .للقواعد املالية للمنظمة
 

 الالئحة الداخلية - 11المادة 
للهيئة اعتماد وتعديل الئحتها الداخلية، بأغلبية ثلثي أعضاااااااائها، مبا يتفق م  الالئحة العامة للمنظمة. وتدخل الالئحة  اوز

  .الداخلية للهيئة، وأي تعديل عليها، حيز التنفيذ بعد موافقة املدير العام للمنظمة، واعتبارًا من تاري  هذه املوافقة
 

 التعديالت - 12المادة 
 .اوز تعديل هذه االتفاقية بأغلبية ثلثي أعضا  اهليئة -1
اوز ألية دولة عضااااااااو يف اهليئة اقرتاح تعديل هذه االتفاقية، على أن ترساااااااال املقرتحات إىل املدير العام للمنظمة  -2

األقل. على املدير العام أن يبل  فورًا مجي  الدول  قبل بد  دورة اهليئة اليت ستناق  فيها املقرتحات مبائة وعشرين يوًما على
  .األعضا  يف اهليئة دمي  التعديالت املقرتحة

تصااااااااااااااب  التعااديالت فعااالااة فقط مبوافقااة مؤمتر املنظمااة وذلااك اعتبااارًا من تاااري  هااذه املوافقااة. وعلى املاادير العااام  -3
األعضاا  واألعضاا  املنتسابني يف املنظمة واألمني العام لألمم  للمنظمة أن يبل  مجي  الدول األعضاا  يف اهليئة ومجي  الدول

  .املتحدة بتلك التعديالت
ال تساااري التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة للدول األعضاااا  يف اهليئة إال على كل دولة عضاااو عقب  -4

دة لدى املدير العام للمنظمة. ويقوم موافقتها على التعديالت. وتودع صكوك قبول التعديالت اليت تتضمن التزامات جدي
املدير العام للمنظمة بإخطار مجي  الدول األعضاا  يف اهليئة ومجي  الدول األعضاا  واألعضاا  املنتسابني يف املنظمة واألمني 

بلوا العام لألمم املتحدة بذلك القبول. وتظل احلقوق وااللتزامات اخلاصاااااااااة بأي من الدول األعضاااااااااا  يف اهليئة الذين مل يق
 .التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة خاضعة ألحكام هذه االتفاقية اليت كانت سارية قبل التعديل
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 قبول االتفاقية - 13المادة 
يتم قبول هذه االتفاقية من جانب أية دولة عضاااااو أو عضاااااو منتساااااب يف املنظمة بإيداع وثيقة قبوهلا لدى املدير  -1

 .القبول نافًذا عند تلقي املدير العام ملثل هذه الوثيقة العام للمنظمة، ويصب  هذا
ويصااااااب  قبول هذه االتفاقية من جانب الدول غري األعضااااااا  يف املنظمة نافًذا من تاري  موافقة اهليئة على طلب  -2

  .من هذه االتفاقية 2العضوية طبًقا لن  املادة 
اهليئة ومجي  الدول األعضااا  واألعضااا  املنتساابني يف املنظمة  ويبّل  املدير العام للمنظمة مجي  الدول األعضااا  يف -3

  .واألمني العام لألمم املتحدة دمي  حاالت القبول اليت أصبحت نافذة
واوز قبول هذه االتفاقية م  إبدا  حتفظات، على أال يؤخذ هبذه التحفظات إال بإمجاع الدول األعضااااااااااااااا  يف  -4

للمنظمة إبالغ مجي  الدول األعضااااااااا  يف اهليئة على الفور بأي حتفظات. وكل عضااااااااو من اهليئة عليها. وعلى املدير العام 
 .أعضا  اهليئة ال يرد خالل ثالثة أشهر من تاري  اإلبالغ يعترب قاباًل هلذه التحفظات

 
 التطبيق اإلقليمي - 14المادة 
راضاااي املشااامولة باشااارتاكها يف االتفاقية. ويف األعضاااا  يف اهليئة أن تعلن بوضاااوح، عند قبول هذه االتفاقية، األ الدولعلى 

غياب مثل هذا اإلعالن يعترب االشاااارتاك شااااامال لكامل األراضااااي اليت تكون الدولة العضااااو مسااااؤولة عن عالقا ا الدولية.  
 .16من املادة  2واوز تعديل نطاق التطبيق اإلقليمي بإعالن الحق رهًنا بأحكام الفقرة 

 
 تفسير االتفاقية وتسوية المنازعات – 15المادة 

إذا تعذر على اهليئة تسوية أي نزاع بشأن تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها، حيال النزاع إىل جلنة تتألف من عضو يعينه كل 
أطراف النزاع، ومن رئيس مسااااتقل هتاره أعضااااا  هذه اللجنة. وتشااااكل توصاااايات هذه اللجنة، وإن كانت غري  منطرف 
طبيعتها، أساسا إلعادة نظر األطراف املعنية يف املوضوع الذي أثار اخلالف. وإذا تعذر تسوية النزاع هبذه الطريقة، ملزمة ب

 .حيال إىل حمكمة العدل الدولية طبقا للنظام األساسي هلذه احملكمة، مامل تتفق أطراف النزاع على طريقة أخرى لتسويته
 

 االنسحاب - 16المادة 
ة عضااااو يف اهليئة أن تعطي إشااااعارًا بانسااااحاهبا من اهليئة يف أي وقت بعد انقضااااا  ساااانة واحدة من اوز ألية دول -1

تاري  قبوهلا هلذه االتفاقية. ويصاااااب  هذا اإلشاااااعار نافًذا بعد ساااااتة أشاااااهر من تاري  تسااااالمه من قبل املدير العام للمنظمة، 
  واألعضااااااا  املنتساااااابني يف املنظمة واألمني العام لألمم الذي يقوم بإبالغ مجي  الدول األعضااااااا  يف اهليئة والدول األعضااااااا

 .املتحدة باستالم هذا اإلشعار
على الدولة العضااااااااو يف اهليئة اليت تكون مسااااااااؤولة عن العالقات الدولية ألكثر من إقليم أن حتدد عند اإلشااااااااعار  -2

غياب مثل هذا التحديد، يعترب االنسحاب  بانسحاهبا من االتفاقية، اإلقليم أو األقاليم اليت يسري عليها االنسحاب. ويف
 تقدممنطبًقا على كل األقاليم اليت تكون هذه الدولة العضااو مسااؤولة عن عالقا ا الدولية. واوز لدولة عضااو يف اهليئة أن 
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ة من الدول إشعارًا باالنسحاب بالنسبة إلقليم أو أكثر من األقاليم اليت تكون مسؤولة عن عالقا ا الدولية. وتعترب أية دول
األعضا  يف اهليئة تقدم إشعارًا بانسحاهبا من املنظمة، كأهنا يف نفس الوقت، قدمت إخطارًا بانسحاهبا من اهليئة، ويسري 

  .هذا االنسحاب على مجي  األقاليم اليت تكون الدولة العضو مسؤولة عن عالقا ا الدولية، باستثنا  األعضا  املنتسبني
 

 انقضاء االتفاقية - 17المادة 
تنقضااااي هذه االتفاقية إذا اعفض عدد الدول األعضااااا  يف اهليئة إىل أقل من سااااتة، ما مل يقرر األعضااااا  الباقون باإلمجاع 
ومبوافقة مؤمتر املنظمة، على خالف ذلك. وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجي  الدول األعضاااا  يف اهليئة، ومجي  الدول 

 .واألعضا  املنتسبني يف املنظمة واألمني العام لألمم املتحدة بانقضا  االتفاقيةاألعضا  
 

 بدء نفاذ االتفاقية - 18المادة 
مبجرد أن يصاااب  اثنا عشااار عضاااوا يف اهليئة أو أعضاااا  منتسااابني من بني أعضاااا  املنظمة  االتفاقيةيبدأ نفاذ هذه  -1

 .من هذه االتفاقية 13من املادة  1أطرافًا فيها، وذلك بإيداع وثائق القبول طبقا لن  الفقرة 
إن أحكام هذه ويف ما يتعلق بالدول اليت هي أعضاااااااااااا  بالفعل يف اهليئة واليت تصاااااااااااب  أطرافا يف هذه االتفاقية، ف -2

إىل  20األسااااساااي هليئة احلور الدولية الذي اعتملد يف الدورة الثانية للهيئة اليت عقدت من  النظاماالتفاقية حتل حمل أحكام 
 .يف إيطاليا 1948أبريل/نيسان  28
 

 اللغات ذات الحجية - 19المادة 
  .هلذا االتفاقية متساوية يف احلجية واإلسبانيةليزية والفرنسية كتكون النصوص اإلن
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 المؤتمر 41

10-14 

22-29 
  المجلس 164

 برنامج األغذية العاملي
 لجنة الغابات 25

8-12 

15-19 
22-26 

 المجلس 162 يوليو/تموز
 الدستور الغذائي 42

1 
 )جنيف( 8-12

 الدستور الغذائي 43
 لجنة مصايد األسماك 34

 )روما( 6-10
13-17 

     أغسطس/آب
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية سبتمبر/أيلول

 
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية 9-13

 لجنة مشكالت السلع 73
 لجنة الزراعة 27

7-11 
23-25 
28/9-2/10 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 46 أكتوبر/تشرين األول
 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية  109
 لجنة المالية )برنامج األغذية العالمي( 177

14-18 
 )األربعاء( 16
21-23 

30-31 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 47
 يوم األغذية العالمي

 والقانونية لجنة الشؤون الدستورية 111

12-16 
 )الجمعة( 16

26-28 

 لجنة المالية 178 نوفمبر/تشرين الثاني
 لجنة البرنامج 127

 برنامج األغذية العاملي

4-8 
4-8 

18-22 

 لجنة المالية 180
 لجنة البرنامج 129

 برنامج األغذية العاملي
 المجلس 165

9-13 

9-13 

16-20 

30/11-4/12 
 المجلس 163 لديسمبر/كانون األو 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
2-6 
9-13 

 11-7 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 
 2020 نيسان/أبريل 12 عيد الفص  حسب التقومي الغر : 2019 نيسان/أبريل 21 عيد الفص  حسب التقومي الغر :

 2020 نيسان/أبريل 19 التقومي الشرقي: بعيد الفص  حس 2019 نيسان/أبريل 28 التقومي الشرقي: بعيد الفص  حس
 2020 مايو/أيار 23 -أبريل/نيسان  24 شهر رمضان: 2019 حزيران/يونيو 4 -أيار /مايو 6 شهر رمضان:
 2020 مايو/أيار 24 عيد الفطر: 2019 حزيران/يونيو 5 عيد الفطر:

 2020 يوليو/متوز 31 عيد األضحى: 2019 آب/أغسطس 12 عيد األضحى:





 

 

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

 األعضاء الرئيس
 )السيد فيصل رشيد سالمة العرقان( 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  كوت ديفوارإ 
 Shahin)السيد  مجهورية إيران اإلسالمية 

Ghorashizadeh)* 
 (François Pythoud)السيد  سويسرا

 (Terri Sarch)السيدة  ململكة املتحدةا (Toru Hisazome)السيد  اليابان 
 

committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-ميكن االطالع على قائمة باملمثلني املناوبني على العنوان التايل: 
representatives/ar/ 

 
 لجنة المالية

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

 (Mateo Nsogo Nguere Micue)السيد  غينيا االستوائية *(Carlos Alberto Amaral نغوال )السيدأ (الفلبني) Lupiño Lazaro, Jr السيد 
 * (Cathrine Stephenson)السيدة أسرتاليا  

 *(Mafizur Rahman)السيد  بنغالدي 
 * (Heiner Thofern)السيد  أملانيا

  (Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك )السيد 
 (Vladimir Kuznetsov )السيداالحتاد الروسي   * (Antonio Otávio Sá Ricarteالربازيل )السيد  
  (سيد أمحد علمني حامد علمنيالسيد السودان ) *(Xie Jianmin الصني )السيد 
 ** (Thomas Duffy الواليات املتحدة األمريكية )السيد * مجهورية مصر العربية )السيد خالد الطويل( 

committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-ميكن االطالع على قائمة باملمثلني املناوبني على العنوان التايل: 
representatives/ar/ 

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

 األعضاء الرئيس
 (Lineo Irene Molise Mabuselaليسوتو )السيدة  (Luke Daunivalu)السيد  فيجي (زمبابوي) Godfrey Magwenzi السيد

 (Mónica Robelo Raffoneنيكاراغوا )السيدة 
 (Daniela Rotondaroسان مارينو )السيدة  (Royhan Nevy Wahabإندونيسيا )السيد  
 (Emily Katkar املتحدة األمريكية )السيدةالواليات  األردن )السيد علي البصول( 

 
 2019المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 

 أعضاء انتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة انتهاء مدة العضوية
 

 1أنغوال )ألف( 2019 ديسمرب/ كانون األول 31
 األرجنتني )جيم(

 كندا )دال(
 )ألف(الكونغو 

 أملانيا )دال( باكستان )با (

 2كولومبيا )جيم(
 مجهورية مصر العربية )ألف(

 3لكسمربغ )دال(
 اململكة العربية السعودية )با (

 3إسبانيا )دال(
  السودان )ألف(

   
 اجلزائر )ألف( 2020 ديسمرب/ كانون األول 31

 بلجيكا )دال(
 الربازيل )جيم(

 4غينيا االستوائية )ألف(
 آيرلندا )دال(
 بولندا )ها (

 الصني )با (
 غواتيماال )جيم(
 هنغاريا )ها (
 اليابان )دال(
 ليسوتو )ألف(

 اململكة املتحدة )دال(
   

 5أفغانستان )با ( 2021 ديسمرب/ كانون األول 31
 6الكويت )با (

 7املكسيك )جيم(
 هولندا )دال(
 8نيجرييا )ألف(

 )دال(الواليات املتحدة األمريكية 

 بوركينا فاسو )ألف(
 مجهورية إيران اإلسالمية )با (

 مجهورية كوريا )با (
 السويد )دال(
 سويسرا )دال(

  االحتاد الروسي )ها (
 . 2019وأنغوال خالل سنة  2018و 2017يت توصلت زمبابوي وأنغوال إىل اتفاق يقضي بتقاسم مقعد منت ب يف الس منظمة األغذية والزراعة، على أن تشغل زمبابوي هذا املقعد خالل سن (1)
 . 2019و 2018وكولومبيا خالل سنيت  2017سنة توصلت كولومبيا واملكسيك إىل اتفاق يقضي بتقاسم مقعد منت ب يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي، على أن تشغل املكسيك هذا املقعد خالل  (2)
 2019يناير/كانون الثاين  1وسااااتحل لكساااامربغ وإساااابانيا حملها السااااتكمال ما تبقى من واليتهما اعتبارًا من  2018ديساااامرب/كانون األول  31اسااااتقالت اليونان والنرويج من مقعدوا اعتبارًا من  (3)

 2019ديسمرب/كانون األول  31وحىت 
 .( تشغله غينيا االستوائية2020-2018مقعد يتم شغله بالتناوب من قبل أحد بلدان القائمة ألف ) (4)
 .2021و 2020واهلند خالل سنيت  2019واهلند إىل اتفاق يقضي بتقاسم مقعد منت ب يف الس منظمة األغذية والزراعة، على أن تشغل أفغانستان هذا املقعد خالل سنتة  توصلت أفغانستان (5)
 . 2021وأفغانستان خالل سنة  2020و 2019ت هذا املقعد خالل سنيت توصلت الكويت وأفغانستان إىل اتفاق يقضي بتقاسم مقعد منت ب يف الس منظمة األغذية والزراعة، على أن تشغل الكوي (6)
 .2021و 2020خالل سنيت  وبريو 2019توصلت املكسيك وبريو إىل اتفاق يقضي بتقاسم مقعد منت ب يف الس منظمة األغذية والزراعة، على أن تشغل املكسيك هذا املقعد خالل سنة  (7)
 2020وكوت ديفوار خالل سااااااانيت  2019هذا املقعد خالل سااااااانة  نيجريياإىل اتفاق يقضاااااااي بتقاسااااااام مقعد منت ب يف الس منظمة األغذية والزراعة، على أن تشاااااااغل  ونيجرييا كوت ديفوارتوصااااااالت   (8)

 .2021و
 





 

 

 أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 دولة عضو 194

 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

 بنغالدي 
 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 فرويه )عضو منتسب(

 جزر كوك
 جزر مارشال

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 الدومينيكيةاجلمهورية 

 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 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

 الشماليةمقدونيا 
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار

 ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(
 ناميبيا
 ناورو
 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان

 


