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CL 162/REP 



 

 المجلس
 )2019 تموز/يوليو 1 من ا(اعتبارً 

 Khalid Mehboob السيد: للمجلس املستقل الرئيس
 17، 2الروسي االحتاد

 7أذربيجان

 3ألرجنتنيا

 2األردن

 1أسرتاليا

 1أفغانستان

 1كوادورإ

 8أملانيا

 6أندورا

 3أنغوال

 3أوغندا

 3الربازيل

 3بلجيكا

 3فاسو بوركينا

 10بريو

 1اجلزائر

 3جزر البهاما

 4اجلمهورية الدومينيكية

 2مجهورية كوريا

 1مصر العربية مجهورية

 1جنوب أفريقيا

 4جنوب السودان

 3زميبابوي

 2سري النكا

 2لصنيا

 2غينيا االستوائية

 3غينيا

 3 ,14فرنسا

 11، 2الفلبني

 1فنلندا

 12، 2فييت نام

 3قطر

 1ىكابو فريد

 1لكامريونا

 3كندا

 3كوستاريكا

 2الكونغو

 15، 3الكويت

 5ماليزيا

 3املكسيك
 1اململكة العربية السعودية

 16ململكة املتحدةا

 9 موناكو
 2نيكاراغوا

 1باكستان
 13، 3لنمساا

 1اهلند
 3الواليات املتحدة األمريكية

 2اليابان

  .2020يونيو/حزيران  30 إىل) 2017مدة الوالية: من �اية الدورة األربعني للمؤمتر (يوليو/متوز   1
 .)2021الثانية واألربعني للمؤمتر (إىل �اية الدورة  2018يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   2
 .2022يونيو/حزيران  30) إىل 2019مدة الوالية: من �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران   3
 .)2021ؤمتر (يوليو/متوز ) إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للم2019احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران  مدة الوالية: من �اية الدورة  4
 .2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يناير/كانون الثاين  1ستحل ماليزيا حمّل تايلند من   5
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2019يوليو/ متوز  1حّلت أندورا حمّل مقدونيا الشمالية من   6
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2019يوليو/ متوز  1حّلت أذربيجان حمّل إستونيا من   7
حّلت   8

 
 .2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يوليو/ متوز  1أملانيا حمّل إيطاليا من 

حّلت  9
 

 .2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يوليو/ متوز  1موناكو حمّل بلغاريا من 
حّلت  10

 
 ).2021) إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/ متوز 2019بريو حمّل شيلي من �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (

 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل ميامنار حمّل الفلبني من   11
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل إندونيسيا حمّل فييت نام من   12
 .2022يونيو/حزيران  30 إىل 2020يوليو/متوز  1النمسا من حمّل إسرائيل  ستحلّ   13
 .2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1 من فرنساحمّل إيطاليا  ستحلّ   14
 .2022يونيو/حزيران  30إىل  2020 األول كانون/ديسمرب 1الكويت من حمّل السودان  ستحلّ   15
 .2020 يونيو/حزيران 30 إىل 2019يوليو/متوز  1من سبانيا حمّل إاململكة املتحدة ستحّل   16
 .)2021 يوليو/متوزإىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ( 2020يوليو/متوز  1االحتاد الروسي من حمّل إسبانيا ستحّل   17

 المجلس
 )2020 تموز/يوليو 1 من (اعتبارا

  MehboobKhalid السيد: للمجلس املستقل الرئيس
  6أذربيجان

  3جزر البهاما

  3بلجيكا

  3الربازيل

  3فاسو بوركينا

  1الكامريون

  3كندا

  2الصني

  1أفغانستان

  5أندورا

 أنغوال

  3األرجنتني

  1أسرتاليا

  8إيطاليا

  2اليابان

  2األردن

  3 ,9الكويت

  3املكسيك

  1موناكو

  10ميامنار

  2 نيكاراغوا
  1باكستان

  11بريو

  3قطر

  2مجهورية كوريا

  1مجهورية مصر العربية

  2غينيا االستوائية

  1إريرتيا

  1أملانيا

  3غينيا

  1اهلند

  14إندونيسيا

  7إسرائيل

  2الكونغو

  4كوستاريكا

  1كوبا

  4اجلمهورية الدومينيكية

  1اململكة العربية السعودية
  1جنوب أفريقيا

  4جنوب السودان

  12إسبانيا

  2سري النكا

  1السويد

  ,13تايلند

  1تونس

  3أوغندا

  1اململكة املتحدة

  3الواليات املتحدة األمريكية

  3زميبابوي
 .)2023إىل �اية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر ( 2020يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   1
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ( 2018يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   2
 .2022يونيو/حزيران  30) إىل 2019مدة الوالية: من: �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران   3
 ).2021) إىل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز 2019مدة الوالية: من �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران   4
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2019يوليو/ متوز  1حّلت أندورا حمّل مقدونيا الشمالية من   5
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2019يوليو/ متوز  1حّلت أذربيجان حمّل إستونيا من   6
 .2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1من  النمساحمّل إسرائيل  حّلت  7
 .2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1فرنسا من حمّل إيطاليا  ستحلّ   8
 .2022يونيو/حزيران  30إىل  2020ديسمرب/كانون األول  1الكويت من حمّل السودان  ستحلّ   9

 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل ميامنار حمّل الفلبني من   10
 ).2021) إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/ متوز 2019بريو حمّل شيلي من �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر ( حّلت  11
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2020يوليو/متوز  1ستحّل إسبانيا حمّل االحتاد الروسي من   12
 إىل �اية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر. 2022يناير/كانون الثاين  1ستحل ماليزيا حمّل تايلند من   13
   .إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل إندونيسيا حمّل فييت نام من   14
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 يتعلق ما يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية ملنظمة خاص رأي أي عن تعرب ال عرضــــــها وطريقة اإلعالمية املواد هذه يف املســــــتخدمة األوصــــــاف

 إىل اإلشـــــارة تعرب وال وختومها. حدودها بتعيني أو بســـــلطاهتا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين بالوضـــــع

 املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة جانب من توصــية أو دعم عن ال، أم مرخصــة كانت ســواء املصــنعني، بعض منتجات أو حمددة شــركات

 .ذكره يرد مل مما مثيالهتا على تفضيلها أو
 

2019 FAO ©  
 نســــخ ميكن ذلك، خالف يذكر مل وما ونشــــرها. واســــتنســــاخها اإلعالمية املواد هذه اســــتخدام املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة تشــــجع

 على جتارية، غري خدمات أو منتجات يف االســتخدام أو التعليمية، واألهداف واألحباث اخلاصــة الدراســات بغرض وحتميلها وطبعها املواد هذه

 اخلدمات أو املنتجات وعلى املســـتخدمني آراء على املنظمة موافقة افرتاض وعدم النشـــر، وقحق واحرتام املصـــدر، هي املنظمة أن إىل يشـــار أن

 األشكال. من شكل بأي
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 4 .................................................... واألعضاء اإلثين عشر فيهاانتخاب رئيس جلنة الربنامج 
 5 ...................................................... انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء اإلثين عشر فيها

 6 ....................................... انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها
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 7 .......................................................................... املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر
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 يســــــــــــــيــــة األخرىئاجلــــدول الزمين الجتمــــاعــــات األجهزة الرئــــاســــــــــــــيــــة ملنظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة واالجتمــــاعــــات الر 
 9 ................................................................................ 2020-2019يف الفرتة 

 10 ......... )2019ديسمرب/كانون األول  6-2جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس (
 

 المرفقات
 بعد المائة للمجلس الثانية والستينجدول أعمال الدورة  ألف
 الوثائققائمة  باء

 الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاســــــــية واالجتماعات الرئيســــــــية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة جيم
 2020-2019والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة 



1 CL 162/REP 

 

 البنود االفتتاحية
 
 حتــــــت رئــــــاســـــــــــــــــــة 2019يوليو/متوز  1ني بعــــــد املــــــائــــــة يف رومــــــا يوم توالســــــــــــــثــــــانيــــــة عقــــــد اجمللس دورتــــــه ال -1

 .، الرئيس املستقل للمجلسKhalid Mehboob السيد
 

 1اعتماد جدول األعمال
 
جدول أعمال  واعتمدا بإعالن االختصــــاصــــات وحقوق التصــــويت املقّدم من االحتاد األورويب، أخذ اجمللس علمً  -2

 .هبذا التقرير املرفق ألفالدورة. ويرد جدول األعمال يف 
 

 2انتخاب ثالثة نواب للرئيس
 
 )؛األرجنتني( María Cristina Boldorini ةالسيداجمللـــــــــس ثالثــــــة نـــــــــواب لرئيس هذه الدورة، وهم:  انتخـــب -3

 .)النمســـــــا( Gunter Walkner الســـــــيدو ؛ (ماليزيا) Abdul Malik Melvin Castelino Bin Anthonyوالســـــــيد 
 

 انتخاب أعضاء اللجان
 

 3انتخاب رئيس لجنة البرنامج واألعضاء اإلثني عشر فيها
 
 للفرتة املمتـــدةاجمللس األعضــــــــــــــــاء التـــاليـــة أمســـاؤهم يف جلنـــة الربنـــامج  انتخـــبطبقـــًا لالئحـــة العـــامـــة للمنظمـــة،  -4

 :2021 يوليو/متوزإىل  2019من يوليو/متوز 
 

 (هولندا) Hans Hoogeveen  السيد الرئيس:
 

 )María Cristina Boldorini(السيدة  األرجنتني األعضاء:
 (السيد صالح يوسف أمحد الطراونة) األردن 
 )Mohammad Hossein Emadi(السيد  اإلسالميةمجهورية إيران  
 )Kayoya Masuhwa(السيد  زامبيا 
 )Tamara Villanueva ة(السيد شيلي 
 )Ni Hongxing(السيد  الصني 

                                                      
 .CL 162/PV/1و CL 162/INF/1و CL 162/1الوثائق   1
 .CL 162/PV/1الوثيقة   2
 .CL 162/PV/1و  CL 162/LIM/1و CL 162/3الوثائق   3



CL 162/REP 2 

 

 )Delphine Borione ة(السيد فرنسا 
 )Jennifer Fellows(السيدة  كندا 
 )Traore Kone(السيدة  مايل 
 )Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor(السيد  ماليزيا 
 )Terri Sarch(السيدة  اململكة املتحدة 
 )Don Syme(السيد  نيوزيلندا 
 

 4انتخاب رئيس لجنة المالية واألعضاء اإلثني عشر فيها
 
للفرتة املمتدة من يوليو/متوز اجمللس األعضـــاء التالية أمساؤهم يف جلنة املالية  انتخبطبقاً لالئحة العامة للمنظمة،  -5

 6، 5: 2021 يوليو/متوزإىل  2019
 

 )وايغورو أ( Imelda Smolcic ةالسيد الرئيس:
 

 )Vladimir Kuznetsov(السيد  االحتاد الروسي األعضاء: 
 )Mitiku Tesso Jebessa(السيدة  إثيوبيا 
 )Lynda Hayden ة(السيد أسرتاليا 
 )Heiner Thofern(السيد  أملانيا 
 )Rodrigo Estrela de Carvalho(السيد  الربازيل 
 )Manash Mitra(السيد  بنغالديش 
 (السيد هيثم عبد اهلادي) العربية مصرمجهورية  
 (السيد سيد أمحد علمني حامد علمني) السودان 
 )Benito Santiago Jiménez Sauma(السيد  املكسيك 
 )Rahila Rabiou Tahirou ة(السيد النيجر 
 )Emily Katkar(السيد  الواليات املتحدة األمريكية 
 )Toru Hisazome(السيد  يابانال 
  

                                                      
 .CL 162/PV/1و  CL 162/LIM/2و CL 162/3الوثائق   4
 توافق اآلراء بشـــــــــــــــأن انتخاب الســـــــــــــــيدأن تنأى بنفســـــــــــــــها عن أعضـــــــــــــــاء (كندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية)  دول ثالث تاختار   5

Vladimir Kuznetsov الوثيقة (االحتاد الروسي) كعضو يف جلنة املالية؛ CL 162/PV/1 
 انتخاب الســـــــــــــيدبالنأي عن نفســـــــــــــها كندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية قيام  ) والصـــــــــــــني (االحتاد الروســـــــــــــياثنان ضـــــــــــــوان دحض ع  6

Vladimir Kuznetsov الوثيقة حتاد الروسي) كعضو يف جلنة املالية؛(اال CL 162/PV/1 



3 CL 162/REP 

 

 7انتخاب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها
 
 اجمللس األعضاء التالية أمساؤهم يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية انتخبطبقاً لالئحة العامة للمنظمة،  -6

 :2021 يوليو/متوزإىل  2019للفرتة املمتدة من يوليو/متوز 
 

 )سان مارينو( Daniela Rotondaro السيد الرئيس:
 

 (السيد علي البصول) األردن األعضاء:
 )Rafael Osorio de Rebellón(السيد  إسبانيا 
 )Charles Essonghe(السيد  غابون 
 )Theodore Andrei Bauzon(السيد  الفلبني 
 )Mr Esala Nasayi(السيد  فيجي 
 )Mónica Robelo Raffone(السيدة  نيكاراغوا 
 )Emily Katkar(السيدة  الواليات املتحدة األمريكية 
 

 المسائل األخرى
 

 8المسائل الناشئة عن دورة المؤتمر
 
بعد املائة للمجلس  والســتنيأشــار اجمللس إىل املســائل الناشــئة عن الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر والدورة الثانية  -7

األجهزة الرئاســــية املعنية، و/ أو من قبل هذه املســــائل اســــتعراض  ه ســــيتم. كما أشــــار إىل أنالنظراقتضــــت املزيد من واليت 
نظر فيها يف االجتماع غري الرمسي املقبل الذي ســــيعقده الرئيس املســــتقل للمجلس مع رؤســــاء ونواب رؤســــاء اجملموعات ال

املســـــائل العمليات ذات الصـــــلة باألجهزة الرئاســـــية، مثل إجراءات التصـــــويت، وأســـــاليب العمل، اإلقليمية. وتشـــــمل هذه 
والتمثيــل اإلقليمي؛ وكــذلــك تلــك املتعلقــة بــالزراعــة اإليكولوجيــة، ومقــاومــة مضـــــــــــــــادات امليكروبــات، والتنوع البيولوجي، 

 وختصيص جوائز ومكافآت على مستوى املنظمة.
 

 9تهّم والية منظمة األغذية والزراعةالتطورات في المنتديات التي 
 
 :ُقّدمت عروض عن املواضيع التالية -8
 

                                                      
 .CL 162/PV/1و CL 162/LIM/3و CL 162/3الوثائق   7
 CL 162/PV/1الوثيقة   8
 .CL 162/PV/1و CL 162/INF/3الوثيقتان   9



CL 162/REP 4 

 

مؤمتر األمم املتحدة للتنوّع البيولوجي ونتائج الدورة الســــــــــــــابعة للجلســــــــــــــة العامة للمنرب احلكومة الدويل للعلوم  •
 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي (املنرب)؛

 املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية؛ وعقد األمم •
 )، جنيف.2019مايو/أيار  10 -أبريل/نيسان  29ونتائج مؤمتر األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهومل ( •

 
 الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة

 10 2020-2019واالجتماعات الرئيسية األخرى في الفترة 
 
 ا باجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســــــــــــــية للمنظمة واالجتماعات الرئيســــــــــــــية األخرىأحاط اجمللس علمً  -9

 .هبذا التقرير املرفق جيم، على حنو ما هو وارد يف 2020واجلدول الزمين املؤقت لعام  2019 لعام
 

 بعد المائة للمجلسللدورة الثالثة والستين جدول األعمال المؤقت 
  11)2019ديسمبر/تشرين األول  2-6(

 
 بعد املائة.الثالثة والستني استعرض اجمللس مشروع جدول األعمال املؤقت لدورته  -10

 
يف موضــــوع التعاون بني  الثالثة والســــتني بعد املائةبأن ينظر اجمللس يف دورته  القاضــــي أخذ اجمللس علًما بالطلب -11

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.

                                                      
 .CL 162/PV/1و CL 162/2الوثيقتان   10
 .CL 162/PV/1و CL 162/INF/2الوثيقتان   11



A1 CL 162/REP 

 

 المرفق ألف

 بعد المائة للمجلسن يالستالثانية و جدول أعمال الدورة 

 

 البنود االفتتاحية
 
 جدول األعمالاعتماد  -1
 
 انتخاب ثالثة نواب للرئيس -2
 

 انتخاب أعضاء اللجان
 
 انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء اإلثين عشر فيها -3
 
 انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء اإلثين عشر فيها -4
 
 انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها -5
 

 ىالمسائل األخر 
 
 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر -6
 
 اجلـــدول الزمين الجتمـــاعـــات األجهزة الرئـــاســــــــــــــيـــة ملنظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة واالجتمـــاعـــات الرئيســــــــــــــيـــة األخرى -7

 2020-2019يف الفرتة 
 
 )2019بعد املائة للمجلس (ديسمرب/كانون األول الثالثة والستني جدول األعمال املؤقت للدورة  -8
 
 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة -9
 

أية مسائل أخرى -10



B1 CL 162/REP 

 

 المرفق باء

 قائمة الوثائق

 

CL 162/1 جدول األعمال املؤقت 
CL 162/2  واالجتمــاعــات  األجهزة الرئــاســــــــــــــيــة ملنظمــة األغــذيــة والزراعــةاجلــدول الزمين الجتمــاعــات

 2020-2019الرئيسية األخرى يف الفرتة 
CL 162/3 وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية عضوية جلنة الربنامج وجلنة املالية 

  
 CL 162 INF سلسلة وثائق

CL 162/INF/1  األورويب ودوله األعضاءبيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد 
CL 162/INF/2 ني بعد املائة للمجلستوالسلثة جدول األعمال املؤقت للدورة الثا 

 )2019(ديسمرب/كانون األول 
CL 162/INF/3 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة 
CL 162/INF/4 مذكرة عن أساليب عمل اجمللس 

  
 CL 162 LIM سلسلة وثائق

CL 162 LIM انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء فيها 
CL 162/LIM/2 انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء فيها 
CL 162/LIM/3 انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء فيها 

  
 



C1 CL 162/REP 

 

 جيمالمرفق 
 الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة

 2020-2019والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة 
 

 2019 2020 
     يناير/كانون الثاني

(برنامج األغذية  لجنة المالية 174 فبراير/شباط
 العالمي)

جملس حمـــافظي الصـــــــــــــــنـــدوق الـــدويل 
 للتنمية الزراعية

هيئــــــة املوارد الوراثيــــــة لألغــــــذيــــــة  17
 والزراعة

 برنامج األغذية العاملي

6 
 
 

11-15 
 
 

18-22 
 

25/02-01/03 

 للتنمية الدويل الصــــندوق حمافظي جملس
 الزراعية

االقليمى آلسيا والمحيط المؤتمر  35
 ئالهاد

 العاملي األغذية برنامج

10-14 
 
 

16-20 
24-28 

لجنة الشـــــــــــؤون الدســـــــــــتورية  108 مارس/آذار
 والقانونية

 لجنة المالية 175
 لجنة البرنامج 126

11-12 
 
 

18-22 
18-22 

 للشــــرق األدنى االقليمي المؤتمر 35
 الـــدســـــــــــتوريـــة الشـــــــــــؤون لجنـــة 110

 والقانونية
 فريقياأل اإلقليمي المؤتمر 31

1-5 
 

16-18 
 

23-27 
 12-8 المجلس 161 أبريل/نيسان

 
غري الرمسي ألمريكــــــــا  املؤمتر اإلقليمي

 الشمالية
 الــــدويل للصـــــــــــــــنــــدوق التنفيــــذي اجمللس
 الزراعية للتنمية

ــمــر 36 ــمــؤت ــمــي ال ــي ــل ــكــــــا  اإلق ألمــري
 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبى

6-10 
 

20-24 
 
 
 

27-30 

اجمللس التنفيذي للصـــــــــــــــندوق الدويل  مايو/أيار
 للتنمية الزراعية

لجنة المالية (برنامج األغذية  176
 العالمي)

2-8 
 
 

20-22 

  المؤتمر اإلقليمي ألوروبا 32
 المالية لجنة 179
 البرنامج لجنة 128

5-7 
 

18-22 
18-22 

 برنامج األغذية العاملي يونيو/حزيران
 المؤتمر 41

10-14 
 

22-29 

 المجلس 164
 العاملي األغذية برنامج

 الغابات لجنة لجنة 25

8-12 
 

15-19 
22-26 

 المجلس 162 يوليو/تموز
 الغذائي الدستور 42

1 
 )جنيف( 8-12

 الغذائي الدستور 43
 األسماك مصايد لجنة 34

 )روما( 6-10
13-17 

     أغسطس/آب
 الدويل للصـــــــــــــــندوق التنفيذي اجمللس سبتمبر/أيلول

 الزراعية للتنمية
 الــــدويل للصـــــــــــــــنــــدوق التنفيــــذي اجمللس 9-13

 الزراعية للتنمية
 السلع مشكالت لجنة 73
 الزراعة لجنة 27

7-11 
 

23-25 
 

28/9-2/10 
 العالمي الغذائي األمن لجنة 46 أكتوبر/تشرين األول

 العالمي األغذية يوم
 الدســـــــــــتورية الشـــــــــــؤون لجنة 109

 والقانونية
 المالية لجنة 177

14-18 
 )األربعاء( 16
21-23 

 
 

30-31 

 العالمي الغذائي األمن لجنة 47
 العالمي األغذية يوم

 الـــدســـــــــــتوريـــة الشـــــــــــؤون لجنـــة 111
 والقانونية

12-16 
 

 (الجمعة) 16
 

26-28 

 المالية لجنة 178 نوفمبر/تشرين الثاني
 البرنامج لجنة 127

 العاملي األغذية برنامج

4-8 
4-8 

18-22 

 المالية لجنة 180
 البرنامج لجنة 129

 العاملي األغذية برنامج
 المجلس 165

9-13 
9-13 
 

16-20 
30/11-4/12 

 المجلس 163 ديسمبر/كانون األول
 الدويل للصندوق التنفيذي اجمللس
 الزراعية للتنمية

2-6 
9-13 

اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل 
 للتنمية الزراعية

7-11 

 2020 نيسان/أبريل 12 عيد الفصح حسب التقومي الغريب: 2019 نيسان/أبريل 21 عيد الفصح حسب التقومي الغريب: 
 2020 نيسان/أبريل 19 عيد الفصح حسب التقومي الشرقي: 2019 نيسان/أبريل 28 عيد الفصح حسب التقومي الشرقي:

 2020 أيار/مايو 23 – نيسان/أبريل 24 شهر رمضان: 2019 حزيران/يونيو 4 – أيار/مايو 6 شهر رمضان:
 2020 أيار/مايو 24 عيد الفطر: 2019 حزيران/يونيو 5 عيد الفطر:

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



 

 

 لجنة البرنامج
 )2021يوليو/تموز  - 2019(يوليو/تموز 

 األعضاء الرئيس
 

 )Delphine Borione ة(السيد فرنسا )María Cristina Boldorini(السيدة األرجنتني  )هولندا( Hans Hoogeveen السيد
 )Jennifer Fellows(السيدة  كندا األردن (السيد صالح يوسف أمحد الطراونة) 
 Mohammad(السيد اإلسالميةمجهورية إيران  

Hossein Emadi( 
 ) Traore Kone(السيدة  مايل

 )Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor(السيد  ماليزيا )Kayoya Masuhwa(السيد  زامبيا 
 )Terri Sarch(السيدة  اململكة املتحدة  )Tamara Villanueva ة(السيد شيلي 
 )Don Syme(السيد  نيوزيلندا )Ni Hongxing(السيد  الصني 
 

 
 لجنة المالية

 )2021يوليو/تموز  - 2019(يوليو/تموز 
 األعضاء الرئيس

 
 (السيد هيثم عبد اهلادي)مجهورية مصر العربية  )Vladimir Kuznetsov(السيد االحتاد الروسي  Imelda Smolcicة السيد

 )Mitiku Tesso Jebessa(السيدة إثيوبيا  واي)غورو أ(
 )Lynda Hayden(السيدة  أسرتاليا

 (السيد سيد أمحد علمني حامد علمني)السودان 
  )Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك (السيد 

 )Rahila Rabiou Tahirou(السيدة  النيجر  )Heiner Thofern(السيد  أملانيا 
 )Emily Katkar(السيد  األمريكيةالواليات املتحدة  )Rodrigo Estrela de Carvalho(السيد الربازيل  
 )Toru Hisazome(السيد  اليابان )Manash Mitra(السيد  بنغالديش 
   

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 )2021يوليو/تموز  - 2019(يوليو/تموز 

 األعضاء الرئيس
 األردن (السيد علي البصول) (سان مارينو) Daniela Rotondaro لسيدا

 )Rafael Osorio de Rebellón(السيد  إسبانيا
 )Esala Nasayi ة(السيد فيجي

 )Mónica Robelo Raffoneنيكاراغوا (السيدة 
 )Daniela Rotondaroسان مارينو (السيدة  )Charles Essonghe(السيد  غابون 
 )Emily Katkarالواليات املتحدة األمريكية (السيدة  )Theodore Andrei Bauzon(السيدة  الفلبني 
    

 2019المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 
 أعضاء انتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة انتهاء مدة العضوية

 
 3(دال)إسبانيا  (جيم)األرجنتني  2019ديسمرب/ كانون األول  31

 )ألف(مجهورية مصر العربية  )دال(أملانيا  
 (ألف)السودان  1)ألف(أنغوال 

 2(جيم)كولومبيا  )باء(باكستان  
 3(دال) لكسمربغ )دال(كندا  

  )باء( اململكة العربية السعودية )ألف(الكونغو 
  )باءالصني ( )دالآيرلندا ( 2020 ديسمرب/ كانون األول 31

 )جيمغواتيماال ( (جيم)الربازيل 
 )ألفليسوتو ( (دال) بلجيكا
 ) دالاململكة املتحدة ( (هاء)بولندا 

 (هاء) هنغاريا  )ألفاجلزائر ( 
  (دال)اليابان  4)(ألفغينيا االستوائية 

 ) هاء(االحتاد الروسي  5)باء(أفغانستان  2021 ديسمرب/ كانون األول 31
 )ألف(بوركينا فاسو  6 (باء)الكويت 
 )باء(مجهورية إيران اإلسالمية  7(جيم) املكسيك

 ) باء(مجهورية كوريا  8(ألف) نيجرييا
 )دال( السويد )(دال هولندا 

  )دال( سويسرا )دال(الواليات املتحدة األمريكية 
 .2019 ييف عامنغوال وأ 2018و 2017 ييف عامهذا املقعد  وزميبابويحبيث تشغل  جملس املنظمةيف نتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد وزميبابوي نغوال أ توصلت)  1(
 .2019و 2018 يوكولومبيا يف عام 2017يف عام هذا املقعد املكسيك حبيث تشغل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف نتخب مكولومبيا إىل اتفاق لتقاسم مقعد املكسيك و  توصلت  )2(
 .2019ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1وإسبانيا مدة واليتهما من  لكسمربغستكمل و  2018ديسمرب/كانون األول  31اعتبارًا من  همامن منصباليونان والنرويج  تاستقال  )3(
 ) تشغله غينيا االستوائية.2020-2018حد بلدان القائمة ألف (أمقعد يتم شغله بالتناوب من قبل   )4(
 .2021و 2020 ييف عاماهلند و  2019يف عام حبيث تشغل أفغانستان هذا املقعد  يف جملس املنظمةنتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد أفغانستان واهلند  )  توصلت5(
 .2021يف عام وأفغانستان  2020و 2019 ييف عامحبيث تشغل الكويت هذا املقعد  يف جملس املنظمةنتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد الكويت وأفغانستان  توصلت)  6(
 .2021و 2020 ييف عامبريو و  2019يف عام هذا املقعد املكسيك حبيث تشغل  يف جملس املنظمةنتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد املكسيك وبريو  توصلت)  7(
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 أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 دولة عضو 194

 عضوان منتسبان
 منظمة عضو واحدة

 الحتاد األورويب (منظمة عضو)ا
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا

 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل
 إسواتيين

 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
 بنغالديش

 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

 منتسب)توكالو (عضو 
 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
 اجلمهورية الدومينيكية

 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 مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 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
 مقدونيا الشمالية

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار

 (واليات متعددة اجلنسيات)ميكرونيزيا 
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

 اليونان




