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المؤتمر
الدورة الحادية واألربعون
روما 29-22 ،يونيو/حزيران 2019

الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية واألربعين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة
(توصيات مقدمة إلى المؤتمر)
مقتبس من تقرير الدورة الستني بعد املائة للمجلس ( 7-3ديسمرب/كانون األول )2018
الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية والستين بعد المائة للمجلس (أبريل/نيسان )2019
1
والدورة الحادية واألربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران )2019
 -23وافق اجمللس على أن يعرض على املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات الواردة يف الوثيقة  CL 160/6للموافقة
عليهما ،وأوصى على وجه اخلصوص مبا يلي:
(أ) تش ك كككيل ئنتني رئيس ك ككيتني للنظر على التوا يف )1( :املس ك ككائل املوو ك ككوعية واملتعلقة بالس ك ككياس ك ككات يف ا
األغذية والزراعة؛ ( )2ومسائل الربنامج وامليزانية؛
(ب) وأن يكون آخر موعك ك ككد لتلقي الرتن ك ك ك ك ك ككياك ك ككات النتخك ك ككابك ك ككات اجمللس هو الس ك ك ك ك ك ك ك ك ككاعك ك ككة  12:00من يوم
اإلثنني  24يونيو/حزيران  ،2019وأن جترى عملية االنتخاب يوم ائمعة  28يونيو/حزيران .2019
 -24ووافق اجمللس كذلك على أن يوص ك ككي املؤمتر بمن يتمثل موو ك ككوع النقاد العام للدورة ابادية واألربعني يف ا جرة
والزراعة والتنمية الريفية  ،وبمن تقتصر بيانات رؤساء الوفود على مخس دقائق كاد أقصى.
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الوثائق

 CL 160/6و CL 160/PV/6وCL 160/PV/7

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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 -25و ّقرر اجمللس أن يكون آخر موعد لتلقي الرتن ك ك ككياات ملنص ك ك ككل الرئيس املس ك ك ككتقل للمجلس هو
من يوم ائمعة  5أبريل/نيسان .2019
-26

الس ك ك ككاعة 12:00

ووافق اجمللس على أن يوصي املؤمتر بدعوة فلسطني إىل املشاركة يف املؤمتر بصفة مراقل.

مقتبس من تقرير الدورة ابادية والستني بعد املائة للمجلس ( 12-8أبريل/نيسان )2019

الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية واألربعين للمؤتمر
(بما في ذلك الجدول الزمني المؤقت)  -توصيات مقدمة إلى المؤتمر2
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ّقرر اجمللس عرض ائدول الزمين املؤقت الوارد يف الوثيقة  CL 161/6 Rev.2على املؤمتر للمصادقة عليه.

الرتنياات ملنصل رئيس ونواب رئيس املؤمتر ورئيسي اللجنتني الرئيسيتني للمؤمتر
 -23طبقا ألحكام املادة ( 5-24ب) من الالئاة العامة ،ر ّنكا اجمللس السككيد  ،Enzo Benechوزير الثروة ابيوانية
والزراعة ومصايد األمساك يف أوروغواي رئيسا للمؤمتر.
-24

ووافق اجمللس على أن يعرض على املؤمتر الرتنياات التالية ملنصل نواب رئيس املؤمتر:




السيد ( Ulrich Seidenbergerأملانيا)؛
السيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن السبيعي (قطر)؛
السيد ( Thanawat Tiensinتايلند).

 -25ووافق اجمللس على أن يعرض على املؤمتر الرتن ك ككياات التالية ملنص ك ككس رئيس اللجنة الرئيس ك ككية األوىل ورئيس اللجنة
الرئيسية الثانية:



رئيس اللجنة الرئيسية األوىل :السيدة ( Marie Therese Sarchاململكة املتادة)؛
رئيس اللجنة الرئيسية الثانية :السيد ( Bommakanti Rajenderا ند).

ترنيا سبعة أعضاء يف اللجنة العامة
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طبقا ألحكام املادة ( 5-24ب) من الالئاة العامة ،وافق اجمللس على أن يعرض على املؤمتر الرتنياات التالية:



2

الوثائق

أسرتاليا
بريو

 CL 161/6 Rev.2و CL 161/PV/5وCL 161/PV/8
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مجهورية إيران اإلسالمية
الصني
كندا
النيجر
سان مارينو

ترنيا تسعة أعضاء يف ئنة أوراق التفويض
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طبقا ألحكام املادة ( 5-24ب) من الالئاة العامة ،وافق اجمللس على أن يعرض على املؤمتر الرتنياات التالية:










سان مارينو
سلطنة عمان
غواتيماال
كوبا
كوت ديفوار
الكويت
ماليزيا
نيوزيلندا
الواليات املتادة األمريكية

املوووع الرئيسي لفرتة السنتني
 -28بالنسك ككبة إىل املووك ككوع الرئيسك ككي لفرتة السك ككنتني  ،2021-2020وافق اجمللس على أن يعرض على املؤمتر مووك ككوع
تش ككجيع األااغ اليذائية الص ككايّة والوقاية من مجيع أن كككال س ككوء التيذية من أجل إقراره وطلل تقدمي مذكرة مفاهيمية
حول هذا املوووع إىل املؤمتر.

