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ألف – جدول أعمال الدورة

1

-1

نظرت اللجنة العامة يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر الذي يرد يف الوثيقة .C 2019/1

-2

وتوصي اللجنة املؤمتر باعتماد جدول األعمال املؤقت.

باء – تشكيل اللجنتين الرئيسيتين والجدول الزمني المؤقت للدورة

2

قام اجمللس ،يف دورته الس ت تتتني بعد املائة ( 7-3ديس ت تتمونكانول األول  )2018ودورته احلادية والس ت تتني بعد املائة
-3
( 12-8أبريلننيس ت ت ت ت تتال  )2019بص ت ت ت ت تتياغة اقباحات تتعلق بتنظيم الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر وجدوهلا الزمين .وميكن
االطالع على هذه االقباحات يف الوثيقتني  C 2019/12/Rev.1و.C 2019/INF/1/Rev.1
وتوصي اللجنة املؤمتر بإنشاء جلنتني رئيسيتني لدراسة "املسائل املوضوعية ومسائل السياسات" و"املسائل املتعلقة
-4
بالونامج وامليزانية" الواردة يف جدول األعمال ،ورفع تقرير هبذا الصدد.
-5

وتوصي اللجنة بأل يوافق املؤمتر على اجلدول الزمين املؤقت الذي اقبحه اجمللس.

جيم– تعيين رئيسي اللجنتين الرئيسيتين ونوابهما

3

طبقاً للمادتيت ت ت ت ت ت تتن  7و(5-24ب) من الالئحت ت ت ت ت ت تتة العامت ت ت ت ت ت تتة للمنظمت ت ت ت ت ت تتة ،وبنت ت ت ت ت ت تتاءً عت ت ت ت ت ت تتلى ما جت ت ت ت ت ت تتاء يف الوثيقة
-6
املرشحني التاليني لرئاسة اللجنتني الرئيسيتني ،ومها:
 ،C 2019/LIM/5اقبح اجمللس يف دورته احلادية والستني بعد املائة،
َ
اللجنة الرئيسية األوىل:
اللجنة الرئيسية الثانية:

السيدة ( Marie-Therese Sarchاململكة املتحدة)
السيد ( Bommakanti Rajenderاهلند)

وتوصي اللجنة املؤمتر بأل يصادق على ترشيح كل من:
السيدة ( Marie-Therese Sarchاململكة املتحدة) كرئيس للجنة الرئيسية األوىل؛
والسيد ( Bommakanti Rajenderاهلند)كرئيس للجنة الرئيسية الثانية.

1
2
3

 C 2019/1و C 2019/INF/1/Rev.1وC 2019/12.

الوثائق
الوثيقتال  C 2019/12/Rev.1وC 2019/INF/1/Rev.1
الوثيقة C 2019/LIM/5
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وطب ًقا للمادة (2 -10ج) من الالئحة العامة للمنظمة ،توص ت ت ت تتي اللجنة بأل يش ت ت ت تتنل املرش ت ت ت تتحول التالية أمساؤهم
-7
كل من اللجنتني الرئيسيتني:
منصب نائب رئيس ّ
السيدة ( Zora Weberováسلوفاكيا)
السيد هيثم عبد اهلادئ السيد الشحات (مجهوريّة مصر العربيّة)
السيد ( Inge Nordangالنرويج)
السيدة ( Jeanne Dambendzetالكوننو)

اللجنة الرئيسية األوىل:
اللجنة الرئيسية الثانية:

دال -القرارات
ترد املعايري احلالية املتبعة يف ما يتعلق مبش ت تتاريع قرارات املؤمتر يف املرفق جيم بالوثيقة  .C 2019/12/Rev.1وت ًبعا
-8
لذلك ،توصي اللجنة العامة بتطبيق هذه املعايري يف الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر.

هاء– تعيين المدير العام

حبلول املوعد احملدد من قبل اجمللس ،وهو
-9
املدير العام:
الكامريول:
الصني:
فرنسا:
جورجيا:
اهلند:

28

فوايرنشباط  ،2019وردت البشيحات اخلمسة التالية ملنصب

السيد Médi Moungui
السيد Qu Dongyu
السيدة Catherine Geslain-Lanéelle
السيد Davit Kirvalidze
السيد Ramesh Chand

وقد أبلغ مجيع األعضاء يف  4مارسنآذار  2019هبذه البشيحات عن طريق الرسالة الدورية .C/CF-4/2
 -10ويف وقت تتت الحق ،يف
4
السيد .Médi Moungui

21

مت تتارسنآذار  ،2019أحت تتاطت تتت حكومت تتة الكت تتامريول عل ًم ت تا بست ت ت ت ت ت تحت تتب ترش ت ت ت ت ت تتيح

 -11ويف  13يونيونحزيرال  ،2019أبلنت حكومة اهلند بستتحب ترشتتيح الستتيد  5،Ramesh Chandوهو ما أستتفر
عن بقاء ثالثة مرشحني فحسب.

4
5

الوثيقة
الوثيقة C 2019/7 Add. 2
C 2019/7 Add. 1
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علما بأل
 -12ومبوجب املادة (1-37د) من الالئحة العامة للمنظمة ،حتدد اللجنة العامة موعد االنتخاب وتعلنهً ،
تعيني املدير العام ،يف دورة عادية ،يبدأ ويستكمل يف غضول ثالثة أيام عمل عقب افتتاح تلك الدورة .وجيري االنتخاب
باالقباع السري .وينتخب املرشح الذي حيصل على األغلبية املطلوبة من األصوات املعطاة ،أي أكثر من نصف عدد
األصوات املعطاة (وال يدخل فيها االمتناع عن التصويت أو األصوات امللناة) ،بشرط حضور أغلبية الدول األعضاء يف
املنظمة.
 -13كما تنص املادة (1-37د) على أل يتحدث املرشحول أمام املؤمتر وجييبول على األسئلة اليت قد يطرحها عليهم
األعضاء ،رهنًا بالبتيبات اليت قد يتخذها املؤمتر وف ًقا لالئحة العامة للمنظمة هبدف كفالة املساواة بني املرشحني .ويف هذا
الصدد ،تشري اللجنة إىل التوافق الواسع يف اآلراء بالنسبة إىل مقبح تق ّدم به رؤساء اجملموعات اإلقليمية يف املنظمة بأل يتم
جيدا .ولذلك توصي اللجنة بأل يلقي
حرصا على استخدام الوقت املتاح
استخداما ً
ترشيد عملية إلقاء املرشحني لكلمة ً
ً
املرشحول كلمتهم أمام املؤمتر ملدة ال تتجاوز  15دقيقة بدال من تكرار ما اعتمده اجمللس يف أبريلننيسال  2019من عملية
استنرقت  45دقيقة ختلّلتها كلمة املرشح وفبة األسئلة واألجوبة.
 -14وعالوة على ذلك ،توصي اللجنة بأل يلقي املرشحول كلمتهم بعد ظهر يوم السبت  22يونيونحزيرال .وتدرك
اللجنة أل الرئيس املستقل للمجلس قام ،يف اجتماع انعقد يف مكتبه مع ممثلي املرشحني يف  1أبريلننيسال  ،2019بتحديد
ترتيب تناول املرشحني للكلمة عن طريق القرعة .وسيلقي املرشحول كلمتهم أمام املؤمتر على النحو التايل:
فرنسا:
جورجيا:
الصني:

السيدة Catherine Geslain-Lanéelle
السيد Davit Kirvalidze
السيد Qu Dongyu

 -15وتوصي اللجنة بأل يبدأ االقباع السري لتعيني املدير العام صباح يوم األحد  23يونيونحزيرال  2019ويستمر إىل
أل حيصل أحد املرشحني على األغلبية املطلوبة ،كما هو منصوص عليه يف الوثيقة  C 2019/INF/1/Rev.1بعنوال
"اجلدول الزمين املؤقت".
 - 16وأشارت اللجنة إىل أل املدير العام ّقرر ،عقب التشاور مع الرئيس املستقل للمجلس ،أنه لن يسمح داخل مكال
عرف على أهنا أي جهاز ميكن استخدامه لتسجيل الصور ،مبا يف ذلك على
االقباع بأجهزة التسجيل اإللكبونية ،اليت ت ّ
سبيل الذكر ال احلصر ،آالت التصوير أو اهلواتف احملمولة أو الساعات الذكية .ويتعني على الناخبني ترك مثل هذه األجهزة
قبل الدخول يف سلة عند مدخل مكال االقباع .ويتعني على الناخبني أل يبيّنوا حلاسيب األصوات عدم محلهم أي أجهزة
أيضا إىل األمني العام للمؤمتر أل يذ ّكر مجيع املندوبني بأمهيّة السرية الكاملة لالقباع وأمهيّة
إلكبونية .ويطلب املدير العام ً
رخص له عن أية
اشباط عدم إفصاح مجيع املسؤولني عن اإلشراف على أي تصويت باالقباع السري ألي شخص غري م ّ
معلومات قد متيل أو يفبض أل متيل إىل تقويض سرية االقباع ،وف ًقا للقواعد املعمول هبا .وهذا سيكول دول املساس بأي
ترتيبات أخرى قد ترغب اللجنة العامة يف توصية املؤمتر باختاذها متاشيًا مع البالغ الصادر هبذا الشأل عن املدير العام
املساعدنمدير الديوال يف  19يونيونحزيرال .2019
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المستقل للمجلس
واو– تعيين الرئيس
ّ

6

 - 17حبلول التاريخ الذي حدده اجمللس ،وهو  5أبريلننيس ت تتال  ،2019ورد ترش ت تتيح واحد النتخابات منص ت تتب الرئيس
املستقل للمجلس ،وهو:


السيد ( Khalid Mehboobباكستال)

وقتتد أبلغ األمني العتتام للمنظمتتة األعض ت ت ت ت ت ت تتاء كتتافتتة هبتتذا البش ت ت ت ت ت تتيح مبوجتتب الرس ت ت ت ت ت ت تتالتتة
الصادرة بتاريخ  22ينايرنكانول الثاين .2019

ال تتدوريتتة C/CF 4/3

ونظرا لوجود مرش ت ت تتح واحد فقط ملنص ت ت تتب الرئيس املس ت ت تتتقل
 -18ومتاش ت ت تتيًا مع املادة  )1( 10-12من الالئحة ال ّ
عامةً ،
قرر التعيني باملوافقة العامة الواضحة.
للمجلس ،توصي اللجنة العامة بأل يت ّ

زاي– انتخاب أعضاء المجلس

7

 -19تنص املادة (10-22أ) من الالئحة العامة للمنظمة على أل حيدد املؤمتر ،بناءً على توص ت ت ت تتية اللجنة العامة ،وقبل
هناية اليوم الثالث للدورة على األكثر ،تاريخ االنتخاب وآخر موعد لتقدمي البشيحات النتخاب أعضاء اجمللس.
-20

وهكذا ،توصي اللجنة مبا يلي:
(أ) أل يتم تبليغ األمني العام للمؤمتر واجمللس بالبش ت ت ت ت تتيحات ملقاعد اجمللس الش ت ت ت ت تتاغرة يف الدورة احلالية حبلول
الساعة  12:00من يوم االثنني  24يونيونحزيرال 2019؛
(ب) وأل جيري االنتخاب صباح يوم اجلمعة  28يونيونحزيرال .2019

 -21ويف هذا الص ت تتدد ،س ت تتيأخذ املؤمتر علماً بص ت تتورة خاص ت تتة بأحكام الفقرات من  3إىل  7من املادة  22من الالئحة
العامة للمنظمة اليت تنص على ما يلي:
" -3يراعي املؤمتر يف اختيار أعضاء اجمللس أل من املرغوب فيه:
(أ) أل تقوم العض ت ت ت ت ت تتوي تتة يف اجمللس على أس ت ت ت ت ت ت ت تتاس متثي تتل جنرايف متوازل لل تتدول املعني تتة ب تتإنت تتاج األغ تتذي تتة
واملنتجات الزراعية ،وتوزيعها ،واستهالكها؛
(ب) أل تشبك يف عمل اجمللس الدول األعضاء اليت ميكن أل تساهم بأكو قدر يف جناح املنظمة؛
(ج) أل تتاح الفرصة ألكو عدد ممكن من الدول األعضاء لالنضمام إىل عضوية اجمللس عن طريق تناوب العضوية.
6
7

الوثيقة
الوثيقة C 2019/11
C 2019/9
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 -4جيوز إعادة انتخاب الدول األعضاء.
 -5ال جيوز أل تنتخب أي دولة عضت ت ت توا يف اجمللس إذا كانت االشت ت ت تباكات املالية املتأخرة عليها للمنظمة تعادل
أو جتاوز االشباكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني.
 -6يقوم املؤمتر يف أي دورة عادية أو خاصة بشنل مجيع املقاعد اليت تكول قد خلت باجمللس منذ الدورة العادية
األخرية .ويف حالة عقد دورة خاصة توصي اللجنة العامة املؤمتر مبا قد تتطلبه الظروف من تعديل يف املدد الزمنية
املنصوص عليها يف الفقرة (10أ) و(د) أدناه.
 -7يعتو عض ت ت ت ت ت تتو اجمللس مس ت ت ت ت ت تتتقيال إذا كانت االشت ت ت ت ت ت تباكات املالية املتأخرة عليه للمنظمة تعادل أو تزيد عن
االشباكات املستحقة عليه عن السنتني التقومييتني السابقتني أو إذا كال مل ميثل يف دورتني متتاليتني للمجلس".

حاء – حق الر ّد
موجهتة حلكومتا م،
ّ -22قرر املؤمتر ،يف دوراتته الست ت ت ت ت ت تتابقتة ،أنته ،يف حتال رغتب املنتدوبول يف ّ
الرد على أي انتقتادات ّ
يستحسن أل يفعلوا ذلك يف نفس اليوم الذي صدرت فيه تلك االنتقادات وبعد أل يكول قد أفسح اجملال جلميع الراغبني
يف املشاركة يف النقاش لإلدالء مبداخال م.
-23

وتوصي اللجنة باتباع البتيبات ذا ا يف هذه الدورة.

طاء– المحاضر الحرفية
 -24تنص املادة  18من الالئحة العامة للمنظمة على حترير حماضتتر حرفية جلميع اجللستتات العامة يف املؤمتر وجلستتات
ويتعني على الوفد الذي
تجلةّ .
اللجال الرئيس ت تتية وعلى منح املندوبني فرص ت تتة لتمكينهم من مراجعة ص ت تتحة مداخال م املس ت ت ّ
ألقى البيال أل يق ّدم التعديالت التحريرية يف غضول أسبوع واحد من إصدار احملضر احلريف ذي الصلة.
 -25وأش ت ت تتارت اللجنة أنه ألغراض النقاش العام حتت إطار البند  – 10اس ت ت تتتعراض حالة األغذية والزراعة ،مت إنش ت ت تتاء
صت تص تتة للبيانات اليت تقدمها الوفود والتس تتجيالت الص تتوتية ذات الص تتلة .وس تتيتم حتميل هذه البيانات
ص تتفحة إلكبونية خم ّ
والتسجيالت مباشرة بعد اإلدالء هبا خالل اجللسة العامة واستخدامها كمحاضر حرفية للبند .10
 -26وجتدر اإلش ت ت ت ت ت تتارة إىل أل املؤمتر اعتمد رمسياً يف عام  1961إجراءً جييز ملن يرغب من املتحدثني إدراج بيانا م يف
احملاضر من دول اإلدالء هبا خالل جلسة عامة .وتوصي اللجنة باتباع هذا اإلجراء حرصاً على توفري الوقت بشرط أل:
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(أ) تبلغ اجللس ت تتة العامة أو اللجنة الرئيس ت تتية املعنية من قبل رئيس ت تتها بأنه س ت تتيدرج يف احملض ت تتر بيال مل يلق فعلياً
أو بإجراء إضافة هامة إىل بيال ما متّ إلقاؤه؛
(ب) يستحسن أل يكول النص الذي يسلّم إىل الرئيس إلدراجه يف احملضر يف شكل رقمي؛
يتضمن البيال اإلضايف قبل رفع اجللسة؛
(ج) جيري تعميم احملضر احلريف املؤقت الذي ّ
(د) تفست تتح الفرصت تتة للوفود احلاضت تترة يف اجللست تتة ملمارست تتة حقها يف الرد من خالل اإلدالء ،قبل رفع اجللست تتة،
مبداخلة بشأل البيال املدرج يف احملضر.

ياء–

بيانات رؤساء الوفود
اس تتتعراض حالة األغذية

 -27توص تتي اللجنة بأل تنش تتر يومياً قائمة باملتحدثني يف النقاش العام حتت إطار البند
والزراعة عن موض ت ت تتوع اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية ،يف يوميات املؤمتر حبس ت ت تتب البتيب الذي س ت ت تتيدعوهم فيه الرئيس إىل
إلقاء بيانا م وتوصي كذلك بأال تتعدى مدة البيانات مخس دقائق.
-10

كاف– قبول المراقبين من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية
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 -28ترد يف الوثيقتتة  C 2019/13 Rev.1قتتائمتتة بتتاملنظمتتات احلكوميتتة التتدوليتتة واملنظمتتات غري احلكوميتتة التتدوليتتة اليت
دعاها املدير العام إليفاد ممثلني عنها بصفة مراقب يف الدورة احلالية للمؤمتر .وإ ّل الدعوات املوجهة إىل املنظمات احلكومية
التتدوليتتة اليت ال يربطهتتا اتفتتاق رمسي بتتاملنظمتتة وتلتتك املوجهتتة إىل املنظمتتات غري احلكوميتتة التتدوليتتة اليت ال تتمتع بصت ت ت ت ت ت تفتتة
موجهة بصورة مؤقتة وتبقى رهناً مبوافقة املؤمتر عليها.
استشارية لدى املنظمة هي دعوات ّ
-29

وبعد أل استعرضت اللجنة هذه القائمة ،توصي املؤمتر بتأكيد هذه الدعوات املؤقتة.

الم– حضور فلسطين
 -30بناءً على اقباح اجمللس يف دورته الستني بعد املائة 9،دعيت فلسطني حلضور املؤمتر بصفة مراقب .وتوصي اللجنة
بأل يؤّكد املؤمتر هذه الدعوة كما درجت عليه العادة وطبقاً للشروط املتبعة منذ سنة .1975

ميم -الخالصة
-31

توصي اللجنة بأل يؤّكد املؤمتر مجيع البتيبات السالفة الذكر اخلاصة بالدورة.
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