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 المجلس
 (2019يوليو/تموز  1)اعتبارًا من 

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

  7أذربيجان

 3األرجنتني

  2األردن

 1أسرتاليا
  1أفغانستان
  1إكوادور

 8أملانيا

  6أندورا
  3أنغوال
  3أوغندا

 1باكستان
  3الربازيل

  3بلجيكا
 3بوركينا فاسو

 10بريو
 1اجلزائر

 3جزر البهاما
 4الدومينيكيةاجلمهورية 

  2مجهورية كوريا
 1مجهورية مصر العربية

 1جنوب أفريقيا
 4جنوب السودان

  3زمبابوي
  2سري النكا

 2الصني

 2غينيا االستوائية

 3غينيا
 14، 3فرنسا
 11، 2الفلبني
 1فنلندا

 12، 2فييت نام
 3قطر

  1كابو فريدي
 1الكامريون

 3كندا
  3كوستاريكا

 2الكونغو

 15، 3الكويت

  5ماليزيا

 3املكسيك
 1اململكة العربية السعودية

 16اململكة املتحدة
 9موناكو

 2نيكاراغوا
 13، 3النمسا

 1اهلند
 3الواليات املتحدة األمريكية

 2اليابان

2020يونيو/حزيران  30( إىل 2017مدة الوالية: من هناية الدورة األربعني للمؤمتر )يوليو/متوز   1
 

 (2021إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 2018يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   2
2022يونيو/حزيران  30( إىل 2019مدة الوالية: من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران   3

 
 (2021لثانية واألربعني للمؤمتر )يوليو/متوز ( إىل هناية الدورة ا2019مدة الوالية: من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران   4
2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يناير/كانون الثاين  1حّلت ماليزيا حمّل تايلند من   5

 
 (2021إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يوليو/متوز  2019يوليو/متوز  1حّلت أندورا حمّل مقدونيا الشمالية من   6
 (2021إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يوليو/متوز  2019يوليو/متوز  1من  إستونياحمّل أذربيجان حّلت   7
2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يوليو/متوز  1 حّلت أملانيا حمّل إيطاليا من  8

 
2020 يونيو/حزيران 30إىل  2019يوليو/متوز  1من  بلغارياحمّل  موناكوحّلت   9

 
 (2021( إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يوليو/متوز 2019من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )شيلي بريو حمّل حّلت   10
 (2021إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 2020يناير/كانون الثاين  1سوف حتّل ميامنار حمّل الفلبني من   11
 (2021إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 2020يناير/كانون الثاين  1سوف حتّل إندونيسيا حمّل فييت نام من   12

  2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1سوف حتّل إسرائيل حمّل النمسا من   13
2022نيو/حزيران يو  30إىل  2020يوليو/متوز  1سوف حتّل إيطاليا حمّل فرنسا من   14
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  2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يوليو/متوز  1حّلت اململكة املتحدة حمّل إسبانيا من   16
 (2021 إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يوليو/متوز 2020 يوليو/متوز 1من  االحتاد الروسيحمّل  إسبانياسوف حتّل   17
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 (2023إىل هناية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر ) 2020يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   1
 (2021إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ) 2018يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   2
2022يونيو/حزيران  30( إىل 2019مدة الوالية: من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران   3

 
 (2021( إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )يوليو/متوز 2019حزيران مدة الوالية: من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )يونيو/  4
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2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1سوف حتّل إيطاليا حمّل فرنسا من   8

 
2022يونيو/حزيران  30إىل  2020ديسمرب/كانون األول  1سوف حتّل السودان حمّل الكويت من   9

 
 (2021واألربعني للمؤمتر )إىل هناية الدورة الثانية  2020يناير/كانون الثاين  1سوف حتّل ميامنار حمّل الفلبني من   10
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 إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر  2020يناير/كانون الثاين  1سوف حتّل إندونيسيا حمّل فييت نام من   14

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تـقـريـر
 والزراعـة األغذيـة منظمـة مؤتمر

 
 

 األربعونو الحادية الدورة 
 2019 حزيرانيو/نيو  29-22 روما،

 
 

 

 

 

 

 

 

 لألمم المتحدة والزراعـة األغذيـة منظمـة
 2019روما، 

C 2019/REP 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق بالو اااااا  األوصاااااااف املسااااااتملدمة ا عالم املواد اة المية والريقة  ر ااااااها ال تعرب  ن أي رأي ااز ملنةمة األغالية والزرا ة لعم  املتحدة ا ما يتعل
إىل شاااركات حمددة أو  القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقلي  أو مدينة أو منطقة، أو ا ما يتعلق بسااالطاأا أو بتعيني حدودعا وهومهاال وال تعرب اةشاااارة

أا مما منتجات بعض املصنعني، سواء كانت مراصة أم ال،  ن د   أو توصية من جانب منةمة األغالية والزرا ة لعم  املتحدة أو تفضيلها  لى مثيال
 .مل يرد ذكرم

2019 FAO © 

ها ونشاااارعاال وما مل يالكر االف ذلك، نكن نسااااو عالم املواد تشااااج  منةمة األغالية والزرا ة لعم  املتحدة اسااااتملدام عالم املواد اة المية واسااااتنساااااا
أن  والبعها وحتميلها بغرض الدراساااااااات األاصاااااااة واألتال واألعداف التعليمية، أو االساااااااتملدام ا منتجات أو ادمات غري  ارية،  لى أن يشاااااااار إىل

 .املستملدمني و لى املنتجات أو األدمات بأي شكل من األشكال املنةمة عي املصدر، واحرتام حقوق النشر، و دم افرتاض موافقة املنةمة  لى آراء
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 سنة دولية للشيل ال -واو المرفق

 ُداندولية للالسنة ال -زاي المرفق

 دويل للتو ية بالفاقد واملهدر من األغاليةاليوم ال -حاء المرفق

 اليوم الدويل للشاي -طاء المرفق

 2021-2020 للفرتة االشرتاكات جدول -ياء المرفق

 والزرا ة األغالية منةمة نطاق  من الدولية احلور عيئة بإدراج األاصة االتفاقية تعديالت -كاف  المرفق

 احلرب األ ة ، البابا فرنسيسكلمة قداسة  -الم المرفق
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 مقدمة
 1محاضرة ماكدوغال التذكارية

حما رة ماكدوغال التالكارية  ،Graça Machel Trust، رئيسة جملس صندوق Graça Machelدة يالس تألق -1
 الثالثنيالاحلادية و 

 2إشادة بالسيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا

أشاااد املؤمتر باملدير العام، الربوفيسااور جوزيه غرازيانو دا ساايلفا،  لى قيادته للمنةمة و لى ما حّققه من إ ازات  -2
 جديرة بالالكر االل واليتيه الناجحنيال 

سيلفا من قيادة بارزة والتزام شملصي وما بالله  وا تمد املؤمتر، إقرارًا منه مبا حتّلى به الربوفيسور جوزيه غرازيانو دا -3
 :من جهود دؤوبة للد وة إىل النهوض بالقضاء التام  لى اجلوع، القرار التايل

 1/2019القرار 
 جائزة جوزيه غرازيانو دا سيلفا للقضاء التام على الجوع 

 
سااااااايلفا إىل املنةمة،  لى مدى واليته كمدير  ام للمنةمة، من ادمات  ما قّدمه الربوفيساااااااور جوزيه غرازيانو دا إذ يقّدر

 امل ااٍل من اجلوع ومجي  أشاااااااااااكال ساااااااااااوء التغالية، ال سااااااااااايما أثناء فرتة  بناءجليلة ا النهوض برؤية املنةمة املتمثلة ا 
زايد  دد األزمات املمتدة والكوارل هّللتها حتديات تغري املناخ واشااااااااااااااتداد اململاالر الطبيعية، واهلجرة الداالية والعاملية وت

 والنزا ات؛
ر وحتااااااات قااياااااااادة  2006باااااااأن إقاالااياا  أمااريااكاااااااا الااالتااياانااياااااااة والاابااحاار الااكاااااااارياايب قاااااااد الااتاازم، ا  اااااااام  وإذ يــــــذكــّ
أمريكا الالتينية والبحر  ااةقليمي ها وممثل سااااايلفا بصااااافته املدير العام املساااااا د للمنةمة دا غرازيانو جوزيه الربوفيساااااور

 ؛2025تلول  ام ا إقلي  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب الكارييب، مببادرة القضاء  لى اجلوع 
ا  ملية إصااااااالل حتويل للمنةمة، باالسااااااتناد  2012بأن املدير العام جوزيه غرازيانو دا ساااااايلفا قد شاااااارع ا  ام  وإذ يقرّ 

  لى اجلوع؛التام مال اسرتاتيجي ينطوي  لى مخسة أعداف رئيسية، يتعلق أوهلا بالقضاء ركائز الالمركزية وجدول أ  إىل
لتنمية املسااااتدامة ا وأعداف 2030، اطة التنمية املسااااتدامة لعام 2015ا تمدت، ا  ام قد  لى أن البلدان  وإذ يشـــّدد

  لى اجلوع؛التام عدفًا، واليت يتعلق الثاين منها بالقضاء  17املنبثقة  نها و ددعا 
بالتزام الربوفيسااور جوزيه غرازيانو دا ساايلفا القوي بإصااالل وبناء أساااس موجه حنو حتقيق النتائج ويتساا  بالفعالية وإذ يقّر 

 والكفاءة لرؤية املنةمة؛
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بت إزاء ولتفانيه الثا  ن  ميق امتنانه للربوفيسااااور جوزيه غرازيانو دا ساااايلفا ملا قّدمه من ادمات مميزة للمنةمة وإذ يعرب
 : لى اجلوعالتام رؤية القضاء 

هصيص "جائزة جوزيه غرازيانو دا سيلفا للقضاء التام  لى اجلوع " لتكون إشادة مستمرة بالربوفيسور  يقّرر (1)
جوزيه غرازيانو دا ساااااااااااااايلفا من أجل اال رتاف لهودم الناجحة لتحقيق عدف القضاااااااااااااااء التام  لى اجلوع 

 اجملتم  املدين؛ منالفا لة االل املشاركة النشطة للجهات  من
جائزة جوزيه غرازيانو دا ساااااااايلفا للقضاااااااااء التام  لى اجلوع  لى النحو وشااااااااروط  لى أن تكون أحكام  يوافق (2)

 :التايل
ن اجلائزة من شهادة تعرض إ ازات اجلهة الفائزة وميدالية منقوش  ليها اس  عالم ستتكوّ  البيعة اجلائزة: (أ)

دوالر أمريكي تقدم إىل منةمة من منةمات اجملتم  املدين حّققت  25 000 قدرعااجلهة وجائزة نقدية 
  لى اجلوع؛التام إ ازات كربى ا النهوض بأفضل املمارسات ا جمال القضاء 

يت  ااتيار الفائزين بواساااااطة جلنة تضااااا  الرئيس املساااااتقل للمجلس ورئيس جلنة  :باجلائزة ااتيار الفائزين (ب)
الربنامج ورئيس جلنة املالية برئاسة املدير العامال وستملتار اللجنة املرشحني انطالقًا من قائمة تضعها جلنة 

 .فرز خمّصصة مشرتكة بني اةدارات
للمؤمتر اجلائزة إىل الفائز أو ممثل املؤسااااسااااة الفائزة  سااااُيساااال   املدير العام ا كل دورة  ادية منح اجلائزة:  (ج)

تتحمل  لى أن الالي سااااااتت  د وته إىل املقر الرئيسااااااي للمنةمة ا روما حلضااااااور حفل تساااااالي  اجلائزة، 
 .اليومي املعيشة املنةمة تكاليف السفر وبدل

 
 2019 يونيو/حزيران 28 ا ا ُتمد

 
 3لقاء مع الحبر األعظم

املشاااااااااااااااااااااركاااني ا الااااااادورة احلاااااااادياااااااة واألرباااعاااني لااالاااماااؤمتااار لاااقااااااااء مااا  احلااارب األ اااةااا  كاااااااان لااالااامااانااااااادوباااني  -4
 الاملرفق الموترد كلمة قداسة احلرب األ ة  البابا فرنسيس  من  ال2019 يونيو/حزيران 27 األميس يوم

 4بيان ممثل جهازي تمثيل موظفي المنظمة

األدمات العامة بيانًا نيابة  ن جهازي متثيل لعام الحتاد موظفي فئة نائب األمني ا، Eva Mollerألقت السيدة  -5
 املوظفني ا املنةمةال 
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 5تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنّية

ا  لى موظفي املنةمة الالين وافته  املنية منال انعقاد آار دورة للمؤمترال وتليت وقف املؤمتر دقيقة صااااااااامت حدادً  -6
 احملا ر احلرفية للمؤمترالوأُدرجت ا الين قضوا حنبه  أمساء املوظفني ال

 6الرئيس انتخاب الرئيس ونّواب

ح اجمللس  -7  ، وزير الثروة احليوانية والزرا ة ومصاااااااااااايد األمساك Enzo Benechاملؤمتر معايل السااااااااااايد  وانتملبرشاااااااااااّ

 ا أوروغواي، رئيًسا للدورة احلادية واألربعني للمؤمترال

ح اجمللس  -8 )أملانيا(؛  Ulrich Seidenbergerاملؤمتر نواب رئيس املؤمتر الثالثة، وع : السااااااايد  وانتملبكما رشاااااااّ
 )تايلند(ال Thanawat Tiensin)قطر(؛ والسيد  والسيد  بد اهلل بن  بد العزيز السبيعي

 7تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض

 املؤمتر ما يلي: وانتملبأوصى اجمللس  -9

 اللجنة العامة سبعة أ ضاء ا 
 

 الصني أسرتاليا
 كندا بريو 

 النيجر مجهورية إيران اةسالمية 
  سان مارينو 

 
 تسعة أ ضاء ا جلنة أوراق التفويض 

 
 الكويت سان مارينو

 ماليزيا سلطنة  مان
 نيوزيلندا غواتيماال

 الواليات املتحدة األمريكية كوبا
  كوت ديفوار
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 8والترتيبات الخاصة بالدورةاعتماد جدول األعمال 
 هبالا التقريرال املرفق ألفاملؤمتر جدول أ ماله بنسملته املعّدلةال ويرد جدول األ مال ا  ا تمد -10
واجلدول الزمين الالي اقرتحه اجمللس ا  السااااااااااااااتني بعد املائةاملؤمتر الرتتيبات اليت اقرتحها اجمللس ا دورته  وا تمد -11

 البعد املائة احلادية والستنيدورته 

 إنشاء اللجنتني الرئيسيتني وتعيني رئيسيهما ونواهبما وجلنيت الصياغة

 املؤمتر م  توصيات اجمللس بإنشاء جلنتني رئيسيتنيال اتفق -12
بعد املائة،  احلادية والستني)ب( من الالئحااااااااااة العامااااااااااة للمنةمااااااااااة،  نّي اجمللس ا دورته 5-24و 7للمادتياااااااااان  االبقً و  -13

 Bommakanti Rajenderللجنة الرئيساااية األوىل والسااايد  رئيساااة( اململكة املتحدة) Marie Therese Sarch ةالسااايد
  ليه املؤمترال  وافقا للجنة الرئيسية الثانية، وعو ما ( رئيسً اهلند)

اليت تضااا  ا  للجنة الصاااياغة للجنة الرئيساااية األوىل رئيساااة( كويت)ال األساااتاد حساااني جيهانة السااايد توانتملب -14
سااااويساااارا ومجهورية مصاااار العربية و بريو و  وساااابوركينا فاو إيطاليا و  إندونيسااااياو  ألرجنتنيوااالحتاد الروسااااي  ضااااويتها كاًل من: 

 الاليابانو  نيوزيلنداو الكويت و  كنداو  فييت نامو 
الرئيسية الثانية اليت ا للجنة الصياغة للجنة ( رئيسً الواليات املتحدة األمريكية) Thomas Duffyالسيد  وانتملب -15

 الساااودانو  مجهورية كورياو  بنغالديشو  الربتغالو  الربازيلو أفغانساااتان و  أسااارتالياو  االحتاد الروسااايا  ضاااويتها كالً من:  تضااا 
 اليابانالو  الواليات املتحدة األمريكيةو  كوستاريكاو  فنلنداو 

)ج(  2-10الساااااااااااااااالفااة أمساااؤع ، وم  مرا اااة مقرتحااات اللجنااة العااامااة، ووفقااا للمااادة  األ ضااااااااااااااااءاملؤمتر  و نّي  -16
 :نواب الرئيس التالية أمساؤع   نّي  كما  الالئحة العامة للمنةمة، من

 (مجهورية مصر العربية) السيد الشحات يعيث   بد اهلادالسيد  اللجنة الرئيسية األوىل:
 (سلوفاكيا) Zora Weberová ةالسيد 

 (كونغو)ال Jeanne Dambendzet ةالسيد اللجنة الرئيسية الثانية:
 (النرويج) Inge Nordangالسيد  

 حق الرد
 ندما يرغب أي مندوب سااتحساان، والالي ينص  لى أنه من امل السااابقة أكد املؤمتر القرار الالي اهالم ا دوراته -17

ا اليوم الالي صدر فيه االنتقاد، وبعد أن تكون فرصة ىل سياسة حكومته، أن يفعل ذلك، إهة ا الرد  لى انتقادات موجّ 
 املشاركة ا النقاش قد أتيحت جلمي  الراغبني ا ذلكال
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 التحقق من أوراق التفويض
للنةر ا أوراق التفويض اليت  2019يونيو/حزيران  22و 19هلاااا يومي  قااادت جلناااة أوراق التفويض اجتماااا ني  -18

من الدول  192أفاد أّن  C 2019/LIM/16 Rev.1الوثيقة  نها  اااااااااامن وردت إىل دورة املؤمتر عالمال وقد صاااااااااادر تقرير 
األ ضاااااااااء ومنةمة واحدة من املنةمات األ ضاااااااااء عي االحتاد األورويب قّدمت أوراق تفويضااااااااها أو أ طت معلومات  ن 

ا دورة  ه أو متثيل  أية معلومات  ن مشاااركتهن من األ ضاااء واثنان من األ ضاااء املنتساابني اثنا يعط  ومل تشااكيل وفودعاال 
 ال2019 حزيران/يونيو 22الو   حىت  القائمةوتبنّي  املؤمترال

ّن إيداع أوراق تفويض ممثلي األم  املتحدة ووكاالأا املتملصااااااااااااصااااااااااااة واملنةمات األارى التابعة هلا قد    لى إو  -19
 من الالئحة العامة للمنةمةال 2-3ا ملا تنص  ليه املادة البقً النحو الصحيح 

 حقوق التصويت
من الدول األ ضاااااااااااااء  شاااااااااااار  من الدسااااااااااااتور، كانت 3املادة من  4الفقرة  أشااااااااااااار املؤمتر إىل أنه، البقاً ألحكام -20
مجهورية فنزويال مجهورية أفريقيا الوسااطى، مجهورية إيران اةسااالمية، غينيا اجلديدة، تركمانسااتان، تشاااد، جزر القمر،  بابوا)

قد فقدت، ا مساااااتهل الدورة، حقها ا التصاااااويت ا املؤمتر بعدما ( ليبريياالصاااااومال، البوليفارية، ساااااان تومي وبرنساااااييب، 
 السابقتنيالة  ليها للمنةمة املبلغ املتوجب  ن السنتني هطت متأاراأا من االشرتاكات املستحقّ 

، جزر القمر، تشااااااااااااااااد، تركمااانسااااااااااااااتااان، بااابوا غينيااا اجلاادياادةوقّرر املؤمتر إ ااادة حقوق التصااااااااااااااوياات لكاال من  -21
اليت  ليبرييا، الصاومال، ساان تومي وبرنساييب، مجهورية فنزويال البوليفارية، مجهورية إيران اةساالمية، الوساطى أفريقيا مجهورية

 الدستورال من 3املادة من  4الفقرة ااصة مبوجب  مبعاملةاللبت أن حتةى 
 دولة واحدة من الدول األ ضاء عي تشاد بدف  مبلغ كاٍف السرتداد حقها ا التصويتال تومن مثّ، قام -22
وقَب ل املؤمتر اللب كل من ليبرييا وبابوا غينيا اجلديدة تسديد املتأارات املستحّقة  ليهما من االل اطة تقسيط  -23

  لى ذلك، ا تمد املؤمتر القرارين التاليني: تصويت إليهماال وبناءً  ادة حقوق الوقّرر بالتايل إ
 2/2019 القرار

 ليبيريا –تسديد االشتراكات 

 
 إّن المؤتمر،

ساااانوات إىل أن حكومة ليبرييا تقدمت باقرتال يقضااااي بتصاااافية متأاراأا من االشاااارتاكات االل فرتة مدأا أرب   إذ يشـــير
 تسديد كل من اشرتاكاأا اجلارية االل السنة التقونية لالشرتاكاتال، إ افة إىل 2020تبدأ ا  ام 

 ما يلي:  يقرر 
 من الالئحااة املاااليااة، تسااااااااااااااّوى املتااأارات من اشاااااااااااااارتاكااات ليبرييااا وجممو هااا 5-5م  مرا اااة املااادة  (1)

 2 041.88 يورو من االل دف  أربعة أقساااااااط ساااااانوية قدرعا 5 723.78دوالرًا أمريكًيا و 8 167.52
 ال2023إىل  2020يورو من  1 430.94دوالرًا أمريكًيا و

 ال2020ُتسدد الُدفعة األوىل ا األول من يناير/كانون الثاين  (2)
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يُعترب التساديد السانوي لعقسااط املشاار إليها أ الم باة اافة إىل تساديد أي اشارتاكات جارية االل  (3)
لف لصاااااندوق رأس املال العا مل، وفاء بااللتزامات املالية لليبرييا السااااانة التقونية لالشااااارتاكات وأي ساااااُ

  ام املنةمةال

 من الالئحة املاليةال 5-5ُتدف  األقساط مبوجب أحكام املادة  (4)

 تصبح اطة التقسيط عالم الغية وبااللة مبجرد التمللف  ن دف  قسطني اثنني منهاال (5)

 
 2019يونيو/حزيران  28ا ُتمد ا 

 
 3/2019 القرار

 بابوا غينيا الجديدة –تسديد االشتراكات 

 إّن المؤتمر،
إىل أن حكومة بابوا غينيا اجلديدة تقدمت باقرتال يقضاااااي بتصااااافية متأاراأا من االشااااارتاكات االل فرتة مدأا  إذ يشــــير

 ، إ افة إىل تسديد كل من اشرتاكاأا اجلارية االل السنة التقونية لالشرتاكاتال2020سنوات تبدأ ا  ام  أرب 
 ما يلي:  يقرر
 باابوا غينياا اجلاديادةمن الالئحاة املاالياة، تسااااااااااااااّوى املتاأارات من اشاااااااااااااارتاكاات  5-5م  مرا ااة املاادة  (1)

يورو من االل دف  أربعة أقساااط ساانوية قدرعا  37 790.69دوالرًا أمريكًيا و 10 827.98وجممو ها 
 ال2023إىل  2020يورو من  9 447.67دوالرًا أمريكًيا و 2 706.99

 ال2020ُتسدد الُدفعة األوىل ا األول من يناير/كانون الثاين  (2)

يُعترب التساديد السانوي لعقسااط املشاار إليها أ الم باة اافة إىل تساديد أي اشارتاكات جارية االل  (3)
السنة التقونية لالشرتاكات وأي ُسلف لصندوق رأس املال العامل، وفاء بااللتزامات املالية لبابوا غينيا 

  ام املنةمةالاجلديدة 

 من الالئحة املاليةال 5-5ُتدف  األقساط مبوجب أحكام املادة  (4)

 تصبح اطة التقسيط عالم الغية وبااللة مبجرد التمللف  ن دف  قسطني اثنني منهاال (5)

 
 2019يونيو/حزيران  28ا ُتمد ا 
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 9قبول المراقبين

 املنةمات احلكومية الدولية واملنةمات غري احلكومية الدولية
املؤمتر قائمة املنةمات احلكومية الدولية واملنةمات غري احلكومية الدولية اليت وّجه إليها املدير العام  اسااااااااااااااتعرض -24

 ال ليها صادقد وة مؤقتة حلضور الدورة، و 

 فلسطني
هاهاااااااا املاااااااديار الاعاااااااام إىل فالسااااااااااااااطاني،املاؤمتار  الاى الاااااااد اوة الايت  صااااااااااااااااااااادق -25 بانااااااااًء  الاى اقارتال اجملالاس  وجاّ
 ملائةالا بعد الستني دورته ا

 التعيينات واالنتخابات
 10تعيين المدير العام

 املدير العام:نصب ترشيحات مل ثالثة لى املؤمتر ر ت  ُ  -26
  السيدQu Dongyu الصني() 
  السيدةCatherine Geslain-Lanéelle ()فرنسا 
  السيدDavit Kirvalidze جورجيا() 

املدير العام ( ا منصااااااااب Qu Dongyu) دونيوالساااااااايد شااااااااو اقرتاع سااااااااري واحد، إجراء بعد وقد  نّي املؤمتر،  -27
 ال2023 و/متوزيولي 31إىل  2019 آب/أغسطس املمتدة من األول من للفرتة

يونيو/حزيران، شااهر أحد  23أشااار املؤمتر إىل أنّه االل  ملية االنتملاب ملنصااب املدير العام للمنةمة يوم األحد و  -28
 12من املادة  10املندوبني ورقة االقرتال األاصااااااااااااة به  النية أمام اجللسااااااااااااة العامة منتهًكا بالتايل سااااااااااااريّة التصااااااااااااويت والفقرة 

 للمنةمةال وكان عناك إقرار بأّن عالم احلادثة ال تشكك ا صالحية االقرتاعال نصوز األساسية ال من
املؤمتر القرار  ا تمداللجنة العامة، الصادرة  ن  لى التوصية  بناءً و ، من الالئحة العامة 4-73املادة أحكام ب  مالً و  -29

 التايل:
  4/2019القرار 

 تعيين المدير العام
 إّن المؤتمر،

 من الدستور،  7بأحكام املادة  عملً 
 من الالئحة العامة للمنةمة،  37و 12اقرتاً ا سريًا  لى حنو ما نصت  ليه املادتان  وبعدما أجرى
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( ا منصاااااب املدير العام ملدة أرب  سااااانوات ا تبارًا من Qu Dongyuشاااااو دونيو )سااااايد تعيني ال يعلن (1)
 ؛2023يوليو/متوز  31لوالية تنتهي ا  2019األول من أغسطس/آب 

 )ي( 2التوصااااااااااااايات املتعلقة بشاااااااااااااروط تعيني املدير العام اليت  ر اااااااااااااتها  ليه اللجنة العامة بناء  لى الفقرة  وبعدما بحث

 من الالئحة العامة للمنةمة، 37من املادة  4والفقرة  10من املادة 
 ما يلي: يقّرر 

دوالرًا أمريكًيا يوازي الراتب السااااااانوي  248 617يتقا اااااااى املدير العام راتًبا سااااااانويًا إمجالًيا قدرم  (أ)
ا مبعاادل املعياال أو  187 532الصااااااااااااااااا البااالغ  ا مبعاادل  166 764دوالرًا أمريكيااً دوالرًا أمريكيااً

دوالرًا أمريكًيا لكل نقطة ُمضاااا  ف  1 875.32املعيل، وتساااوية مقر العمل السااانوية وقدرعا  غري
ا مبعاا 1 667.64مبعاادل املعياال أو  دل غري املعياال،  لى أن ياُادف  مبوجااب أحكااام دوالرًا أمريكيااً

 املنةمة الرا ية لرواتب املوظفني؛

 دوالر أمريكي صاٍف ا السنة؛ 50 000ويتقا ى املدير العام بدل متثيل قدرم  (ب)

وتتوىل املنةمة مباشااااااااارة اساااااااااتئجار ساااااااااكن مالئ  يكون مقر اةقامة الرمسي للمدير العام وتدف   (ج)
 إ انة اةجيار؛التكاليف ذات الصلة،  وً ا  ن 

وحيق للمدير العام تقا ي مجي  البدالت واملستحقات األارى اليت يستفيد منها موظفو املنةمة  (د)
 ا الفئة الفنية والفئات العلياال

الصندوق املشرتك للمعاشات التقا دية ملوظفي أنّه سيتال للمدير العام ايار االشرتاك ا  ويقّرر أيًضا (2)
ا  ن ذلك، التمت  باحلق ا احلصاااول  لى دفعات شاااهرية تسااااوي مساااامهات  األم  املتحدة أو،  و اااً

 املنةمة ا الصندوق اليت كانت ستدف  ا حال كان مشارًكا فيه، كمبلغ إ اا  لى راتبه الشهري؛

أّن أحكام وشاااااااااروط تعيني املدير العام تر اعا األحكام ذات الصااااااااالة من اللوائح األاصاااااااااة  ويقّرر كذلك (3)
باااملوظفني لكن م  مرا اااة أحكااام العقااد الااالي سااااااااااااايوقّعااه رئيس املؤمتر نيااابااة  ن املنةمااة واملاادير العااام 

 ال 37من املادة  4املنتملب،  ماًل بأحكام الفقرة 
 2019يونيو/حزيران  28ا  ا ُتمد

 11الرئيس المستقل للمجلستعيين 
 الالرئيس املستقل للمجلس لى املؤمتر ترشيح واحد ملنصب ُ رض  -30

للفرتة املمتااااااادة  ا منصااااااااااااااااااااب الرئيس املسااااااااااااااتقااااااال للمجلس Khalid Mehboobاملؤمتر السااااااااااااااياااااااد   نّي و  -31
 الإىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 2019 يوليو/متوز 1 من
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 5/2019 القرار
 المستقل للمجلستعيين الرئيس 

 إّن المؤتمر،
بشاااااااأن  9/2009من الالئحة العامة للمنةمة بشاااااااأن الرئيس املساااااااتقل للمجلس والقرار  23املادة  إذ يأخذ بعين االعتبار

 ؛12الرئيس املستقل للمجلس
 احلاجة إىل احملافةة  لى االستقاللية واملساءلة اليت خيض  هلا دور الرئيس املستقل للمجلس: وإذ يراعي

ا منصااااااااااااااااااب الرئيس املسااااااااااااااتقااااال للمجلس إىل حني انعقااااااد  Khalid Mehboobتعيني السااااااااااااااياااااد  يعلن -1
 (؛2021 متوزيو/لواألربعني للمؤمتر )يو  الثانية الدورة

 أن تكون شروط التعيني األاصة مبنصب الرئيس املستقل للمجلس  لى النحو اآليت: ريقرّ  -2

دورات اجمللس واملؤمتر وجلناااة املاااالياااة وجلناااة يفرتض باااالرئيس أن يكون موجوًدا ا روماااا االل مجي   (أ)
 الربنامج ويتوق  منه بطبيعة احلال أن نضي ما ال يقل  ن ستة إىل مثانية أشهر ا السنة ا روما؛

 دوالرًا أمريكًيا؛ 23 831يُدف  للرئيس بدل سنوي قدرم  (ب)

املعمول به  ندما يكون ا املائة من بدل اةقامة اليومي العادي  140لرئيس بدل يومي يعادل ليدف   (ج)
 مسافراً من روما ا مهام تتعلق بأداء مهامه؛

 تغطي املنةمة نفقات سفر الرئيس  ندما يسافر لتأدية مهامه؛ (د)
 ؛مهامهتتال ادمات األمانة للرئيس ملسا دته  لى أداء  (ه)

 تتال للرئيس،  ند اللبه، ادمات الرتمجة الفورية، رعًنا بتوافر املوارد؛  (و)

 حيتاج إليه الرئيس من مكاتب ومعدات ومستلزمات لتأدية وظائفه؛تتال للرئيس ما  (ز)

تقدم املساااااااا دة للرئيس لال اااااااطالع لمي  اةجراءات اةدارية من أجل اساااااااتصااااااادار الوثائق الالزمة  (ل)
 ال وظائفهةقامته ا روما ولسفرم من أجل أداء 

 أنه سيت  االتفاق  لى أساليب تنفيال عالا القرار من جانب الرئيس ومنةمة األغالية والزرا ةال  يقّرر -3
 

 2019يونيو/حزيران  28ا  ا ُتمد
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 13انتخاب أعضاء المجلس

  الدول األ ضاء التالية كأ ضاء ا اجمللس:املؤمتر انتملب  -32
 

 2022 حزيران/يونيو 30إلى  (2019حزيران يونيو/الفترة الممتدة من نهاية الدورة الحادية واألربعين للمؤتمر )
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ال وستحّل إيطاليا حمّل فرنسا ملا تبقى من الوالية 2020يونيو/حزيران  30سوف تشغل فرنسا عالا املقعد من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر إىل   14

 (ال2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1)أي من 
ال وسااااتحّل إساااارائيل حمّل النمسااااا ملا تبقى من 2020يونيو/حزيران  30سااااوف تشااااغل النمسااااا عالا املقعد من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر إىل   15

 (ال2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1الوالية )أي من 
ة قّدمت الكويت والساااااودان ترشااااايًحا مشااااارتًكا لشاااااغل مقعد واحد ا اجمللس  لى النحو اآليت: ساااااوف تشاااااغل الكويت املقعد من هناية الدورة احلادي  16

 2020ال وساااااااااااااااوف حتّل الساااااااااااااااودان حمّل الكويت ملا تبقى من الوالية )من ديسااااااااااااااامرب/كانون األول 2020واألربعني للمؤمتر إىل نوفمرب/تشااااااااااااااارين الثاين 
 (ال2022يونيو/حزيران  ىلإ

 األعضاء )المقاعد( اإلقليم

 الأنغو -1 (5أفريقيا )
 أوغندا -2
 بوركينا فاسو -3
 زنبابوي -4
 غينيا -5

  (0) آسيا

 بلجيكا -1 (3أوروبا )

 14إيطاليا /رنساف -2
 15إسرائيل/النمسا  -3

 رجنتنياأل -1 (5)أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 الربازيل -2

 جزر البهاما -3

 كوستاريكا -4

 املكسيك -5

 قطر  -1 (2الشرق األدىن )
 16الكويت/ السودان -2

 كندا -1 (2أمريكا الشمالية )

 الواليات املتحدة األمريكية -2
  (0جنوب غرب احمليط اهلادئ )
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 (2023 حزيران/يونيو) األربعين للمؤتمرالثالثة و نهاية الدورة يوليو/تموز إلى  1الفترة الممتدة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
ال وسااااااوف حتّل ماليزيا حمّل تايلند ملا تبقى من الوالية 2021ديساااااامرب/كانون األول  31إىل  2020يوليو/متوز  1سااااااوف تشااااااغل تايلند عالا املقعد من   17

 إىل هناية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر(ال 2022يناير/كانون الثاين  1 )من

 األعضاء )المقاعد( اإلقليم

 إريرتيا -1 (4أفريقيا )

 تونس -2

 جنوب أفريقيا -3

 الكامريون -4

 باكستان -1 (3) آسيا

 17ماليزيا /تايلند -2
 اهلند -3

 أملانيا -1 (4أوروبا )

 السويد -2

 اململكة املتحدة -3

  موناكو -4

 كوبا -1 (1)أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 أفغانستان  -1 (3الشرق األدىن )

 العربية مصرمجهورية  -2

 اململكة العربية السعودية -3

  (0أمريكا الشمالية )

 أسرتاليا -1 (1جنوب غرب احمليط اهلادئ )
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 (2019 حزيران/يونيوالدورة الحادية واألربعين للمؤتمر )لفترة الممتدة من نهاية ا
 (2021 تموز/يوليو) األربعين للمؤتمرالثانية و نهاية الدورة  إلى

 
 
 
 
 
 

 18مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفينتعيين ممثلين عن 

من النةام األسااااااااساااااااي للصاااااااندوق املشااااااارتك للمعاشاااااااات التقا دية ملوظفي  6م  الفقرة )ج( من املادة  امتاشااااااايً  -33
  لى النحو التايلو ضااااااااااااوين مناوبني ا جلنة املعاشااااااااااااات التقا دية للموظفني   ضااااااااااااوين اثننياملؤمتر   نّي املتحدة،  األم 

 أدنام: وللفرتات احملددة 

 2022ديسمبر/كانون األّول  31إلى  2020يناير/كانون الثاني  1للفترة الممتدة من 

 Kelli Ketoverالسيدة  العضو:

 منةمة األغالية والزرا ةللواليات املتحدة األمريكية لدى  ةاملناوب ةاملمثلة الدائم 
 Anton Minaevالسيد  العضو املناوب:

 منةمة األغالية والزرا ةلدى  لالحتاد الروسياملمثل الدائ  املناوب  
 2023ديسمبر/كانون األّول  31إلى  2021يناير/كانون الثاني  1للفترة الممتدة من 

 Cristina Boldoriniالسيدة  العضو:

 منةمة األغالية والزرا ةعرجنتني لدى ل ةاملمثلة الدائم 
 Tiensin Thanawatالسيد  العضو املناوب:

 منةمة األغالية والزرا ةتايلند لدى لاملمثل الدائ   
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 األعضاء )المقاعد( اإلقليم

 جنوب السودان -1 (1أفريقيا )

 اجلمهورية الدومينيكية -1 (1)أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
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 الموضوعية ومسائل السياسات المسائل
 19استعراض حالة األغذية والزراعة

وثالثة مراقبني تناولوا فيها حالة من الوفود  91كانت مدااالت بشأن عالا البند من جدول األ مال من جانب  -34
املساااااتوى العاملي وا بلداهن ، مركزين  لى مو اااااوع النقاش العام وعو "اهلجرة والزرا ة والتنمية الزرا ة واألمن الغالائي  لى 

 الريفية"ال
 وإّن املؤمتر: -35

ا ا آٍن مًعا، ا بأّن اهلجرة  أقرّ  (أ) الريف تشاااااااااكل ظاعرة تنطوي  لى فرز وحتديات ومزايا وتكاليف أيضاااااااااً
 تمعات بشكل  ام؛ بالنسبة إىل املهاجرين أنفسه  كما وبالنسبة إىل اجمل

 القطرية؛ السياقاتوأشار إىل أّن أولويات السياسات املتعلقة باهلجرة ا الريف هتلف بااتالف  (ب)

اال حاالت النزول القساااااري بسااااابب حاالت من األزمات،  لى أمهية  دم ا تبار اهلجرة  وشااااادد، ا ما (ج)
مشكلة تد ذاأا تستوجب حالً هلا و لى أنه يتعني  لى السياسات بالتايل أال تسعى إىل اجتثال اهلجرة 

 وال إىل تشجيعها؛

هلجرة ايارًا وليس حاجة  رورة أن يتمثل أحد أعداف السياسات املتعلقة باهلجرة ا جعل ا وشدد  لى (د)
 وا تعةي  تأثرياأا اةجيابية مبوازاة احلد قدر اةمكان من تأثرياأا السلبيةال

ا بأمهية إتاحة فرز بديلة للمهاجرين الريفيني احملتملني وأقرّ  -36 ليس أقّله من االل تشااااااااااااجي  التنمية ، املؤمتر أيضااااااااااااً
 ملوازية إىل د   املهاجرين ا املناالق الريفيةالباحلاجة ا أقرّ ؛ كما املناالق الريفية أو ا جوارعا ا

 

 المؤتمرات اإلقليمية

 :مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية واإلقليمية الناشئة عن
 

 تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اةقليمي ألفريقيا 
 20(2018فرباير/شباط  23-19)األرالوم، السودان، 

قدمية والشاااااااااااواغل اليت أُثريت حول مساااااااااااألة األ وأاال  لًما بالتوصااااااااااايات الواردة فيهالتقرير  لى املؤمتر  صاااااااااااادق -37
 الوما فوق 5-فممثلي املنةمة  ةرتب، وأكد جمّدًدا  لى الطلب بأن تكون مثلي املنةمة ا إقلي  أفريقيايتعلق مب ما ا

  ن امتنانه للسودان، البلد املضيف، لتنةيمه املمتاز للمؤمتر اةقليميال أ ربو  -38

                                                           
   8PV//2019Cو  7PV//2019Cو  6PV//2019Cو  5PV//2019Cو  4PV//2019Cو C 2019/12 Rev.1و  2/2019Cالااااااااوثااااااااائااااااااق   19
 .C 2019/PV/10و

 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و PV/1/I2019/ Cو /14C 2019الوثائق   20
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 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اةقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 
 21(2018أبريل/نيسان  13-9، )نادي، فيجي

 التقرير وأاال  لًما بالتوصيات الواردة فيهال لى املؤمتر  صادق -39

 فيجي، البلد املضيف، لتنةيمها املمتاز للمؤمتر اةقليميالمهورية  ن امتنانه جلأ رب و  -40

 تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألوروبا 
 22(2018مايو/أيار  18-16)فورونيج، االحتاد الروسي، 

 التقرير وأاال  لًما بالتوصيات الواردة فيهال لى املؤمتر  صادق -41

  ن امتنانه لالحتاد الروسي، البلد املضيف، لتنةيمه املمتاز للمؤمتر اةقليميال أ ربو  -42

 تقرير الدورة األامسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألمريكا الالتينية 
 23(2018مارس/آذار  8–5ومنطقة البحر الكارييب )مونتيغو باي، جامايكا، 

 التقرير وأاال  لًما بالتوصيات الواردة فيهال لى املؤمتر  صادق -43

  ن امتنانه جلامايكا، البلد املضيف، لتنةيمها املمتاز للمؤمتر اةقليميال أ ربو  -44

 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اةقليمي للشرق األدىن 
 24(2018مايو/أيار  11-7)روما، إيطاليا، 

 التقرير وأاال  لًما بالتوصيات الواردة فيهال لى املؤمتر  صادق -45

 لمؤمتر اةقليميالرئاسته املمتازة ل ىلبنان  ل ن تقديرم لأ رب و  -46

 مسامهات املؤمتر اةقليمي غري الرمسي األامس ألمريكا الشمالية 
 25(2018أبريل/نيسان  19-18)واشنطن، العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، 

األ ضااااء ا اةقلي   أاال املؤمتر  لًما باملؤمتر اةقليمي غري الرمسي ألمريكا الشااامالية الالي انعقد للسااامال للدول -47
 بتقدمي إسهامات ا  ملية املنةمة األاصة بتحديد األولوياتال

                                                           
 . PV/2019C/10و  I/PV/5 C/2019و PV/1/I2019/ Cو /15C 2019الوثائق   21
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و PV/1/I2019/ Cو /16C 2019الوثائق   22
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و C 2019/I/PV/2و PV/1/I2019/ Cو /17C 2019الوثائق   23
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و I/PV/ C/22019و C 2019/18 Rev.1الوثائق   24
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و 2PV//I2019/ Cو C 2019/LIM/1الوثائق   25
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 26اللجان الفنية
  27مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية واإلقليمية الناشئة عن:

 املؤمتر: إنّ  -48

الالي يعيد التأكيد  لى االلتزام العاملي مبجاهبة األطر العاملي املتنامي الناشااااااااا   ن  6/2019القرار  ا تمد (أ)
 هبالا التقرير؛ جي  املرفقمقاومة مضادات امليكروبات  لى النحو الوارد ا 

املنةمة األاصااااااااااة بتعمي  التنوع البيولوجي  رب القطا ات الزرا ية قبل  اساااااااااارتاتيجيةاجمللس دراسااااااااااة  فّوض (ب)
 أ قاب  ملية تشاورية شاملةال ا، 2020  ام

 تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزرا ة
 28(2018أكتوبر/تشرين األول  1-5)

املؤمتر االساااااتنتاجات والتوصااااايات الواردة ا تقرير الدورة الساااااادساااااة والعشااااارين للجنة الزرا ة، وقام  لى وجه  أقرّ  -49
 األصوز مبا يلي:

الزرا ية املساااااااااتدامة  لى حنو أكرب، مبا ا ذلك الزرا ة اةيكولوجية، إدماج النهج " 7/2019القرار  ا تمد (أ)
 هبالا التقرير؛ دال املرفق"  لى النحو الوارد  من ا أنشطة التملطيط املستقبلية للمنةمة

 مدونة السلوك الدولية بشأن استملدام األمسدة وإدارأا؛ وأقرّ  (ب)
للعمل  لى بلورة العناصااار بقيادة رئيساااي جلنة الربنامج وجلنة الزرا ة إرسااااء  ملية تشااااورية شااااملة  واللب (ج)

العشاااارة للزرا ة اةيكولوجية،  لى أن حُتال السااااتعرا ااااها  لى جلنة الربنامج ا دورأا املقبلة ومن مثّ  لى 
 لدراستها واملوافقة  ليهاال 2019ا الدورة اليت سيعقدعا االل شهر ديسمرب/كانون األول  اجمللس

 تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السل 
 29(2018سبتمرب/أيلول  26-28)

 ملية   لى أمهيةبشااكل ااز  شاادداملؤمتر  لى تقرير الدورة الثانية والساابعني للجنة مشااكالت الساال  و  صااادق -50
عايري ا سبيل زيادة الشفافية ا الرصد اليت تقوم هبا املنةمة ألسواق السل  األساسية و مليات التقيي  والتوقعات وو   امل

 .األسواق واالسرتشاد هبا الهاذ القرارات السياساتية

                                                           
 الC 2019/PV/10و C 2019/INF/6الوثيقتان   26
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و I/PV/2 C/2019و C 2019/LIM/22و C 2019/LIM/15الوثائق   27
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 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و I/PV/2 C/2019و C 2019/22الوثائق   29
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 تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك
 30(2018يوليو/متوز  9-13)

ارتفاع  دد شااااااااااااكل ااز بب رّحباملؤمتر  لى تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصااااااااااااايد األمساك و  صااااااااااااادق -51
األالراف ا االتفاق الصاااااادر  ن منةمة األغالية والزرا ة بشاااااأن التدابري اليت تتملالعا دولة امليناء ملن  الصااااايد غري القانوين 

 دون إبالغ ودون تنةي  ورد ه والقضاء  ليهال
 تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات

 31(2018يوليو/متوز  16-20)
الطاب  امللح الهاذ إجراءات شكل ااز بب أقرّ الرابعة والعشرين للجنة الغابات و املؤمتر  لى تقرير الدورة صادق  -52

لتشجي  اةدارة املستدامة جلمي  أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترمي  الغابات املتدعورة وحتقيق زيادة كبرية ا نسبة 
 زرع الغابات وإ ادة التحريج بغية حتقيق أعداف التنمية املستدامةال

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 (2017أكتوبر/تشرين األول  13-9تقريرا الدورتين الرابعة واألربعين )

 (2018أكتوبر/تشرين األول  19-15والخامسة واألربعين )
 32للجنة األمن الغذائي العالمي

 وشاّج املؤمتر  لى تقريري الدورة الرابعة واألربعني والدورة األامساة واألربعني للجنة األمن الغالائي العاملي  صاادق -53
 الصادرة  ن اللجنةالاملتفق  ليها مجي  أصحاب املصلحة  لى استملدام املنتجات 

 الموضوعية ومسائل السياسات األخرىالمسائل 
 33مجال المساواة بين الجنسينتقييم عمل منظمة األغذية والزراعة في 

 ،كما رّحب مبوافقة اةدارة  لى تنفيال التوصيات،  املؤمتر بتقيي   مل املنةمة ا جمال املساواة بني اجلنسني رّحب -54
 ال سّيما املتعلق منها بتحديث سياسة املنةمة األاصة باملساواة بني اجلنسنيال

                                                           
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و I/PV/2 C/2019و C 2019/23الوثائق   30
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و I/PV/2 C/2019و C 2019/24الوثائق   31
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و C 2019/I/PV/2و Rev.1 2019/20 Cو C 2019/19 Rev.1 الوثائق  32
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و C 2019/I/PV/3و C 2019/27 Sup.1و C 2019/27 الوثائق  33
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 التقّدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة/
 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

34 

 :إّن املؤمتر -55
 2030أشااار إىل ما قامت به املنّةمة من  مل وما باللته من جهود لتنفيال اطة التنمية املسااتدامة لعام  (أ)

 ورصد متابعتها واستعرا ها؛
 لى احلاجة  وشاااااّددمن أعداف التنمية املساااااتدامة،  2وأشاااااار إىل تراج  التقّدم احملرز ا حتقيق اهلدف  (ب)

إىل اهاذ املزيد من اةجراءات املتضاااااااافرة من جانب املنةمة والبلدان األ ضااااااااء وأصاااااااحاب املصااااااالحة 
 ؛إمهال أحداآلارين من أجل التصدي لتزايد  دد األشملاز الالين يعانون اجلوع، دون 

للقضاااء التام وأشااار بارتيال إىل البيان الالي أدلت هبا عولندا بشااأن إالالق جملس الشااباب غري الرمسي  (ج)
  لى اجلوعال

 التقرير المرحلي بشأن تنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 
 35ومتابعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية

ب -56 املؤمتر باااالتقرير املرحلي بشااااااااااااااااأن تنفياااال  قاااد األم  املتحااادة للعمااال من أجااال التغاااالياااة ومتاااابعاااة أ ماااال  رحاااّ
اين املعين بالتغالية وأشااااااار إىل العمل الالي ا ااااااطلعت له املنةمة وإىل ما باللته من جهود ا ساااااابيل متابعة الث الدويل املؤمتر

 االلتزامات املعقودة ا املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغالية ولتنفيال  قد األم  املتحدة من أجل التغاليةال

ات لسياسة األنشطة التنفيذيّة ألغراض التقرير المرحلي عن االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنو 
 36التنمية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة

أشاااار املؤمتر إىل التقرير املرحلي  ن االساااتعراض الشاااامل الالي جيري كل أرب  سااانوات لساااياساااة األنشاااطة التنفياليّة  -57
ألغراض التنمية اليت تضاااطل  هبا منةومة األم  املتحدة وأاالت  لًما بتدا يات ومتويل  ملّية إصاااالل منةومة األم  املتحدة 

 الإ ادة تنةي  منةومة األم  املتحدة اةمنائيةبشأن  72/279تحدة مبوجب القرار اليت د ت إليها اجلمعّية العامة لعم  امل

                                                           
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و C 2019/I/PV/4و C 2019/28 الوثائق  34
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و C 2019/I/PV/3و  2019/29Cالوثائق   35
 . PV/2019C/10و C 2019/I/PV/5و C 2019/I/PV/3و C 2019/26الوثائق   36
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 تقرير الدورة السابعة عشرة العادية لهيئة الموارد الوراثية 
 37(2019فبراير/شباط  22–18لألغذية والزراعة )

 املؤمتر: إنّ  -58
 ؛وأقرّمبتقرير الدورة السابعة  شرة العادية هليئة املوارد الوراثية لعغالية والزرا ة  رّحب )أ(

 تابعتهالباألطط املو و ة ملو حلالة التنوع البيولوجي لعغالية والزرا ة ا العامل ل بالتقرير األوّ  ورّحب )ب(

 38ةالسنوات واأليام الدوليّ 

 39دولية للفاكهة واألضارال سنةال
ة للفاكهة ا االقرتال الالي أقرّم اجمللس ا دورته السااااااتني بعد املائة لن الن  ن هصاااااايص ساااااانة دوليّ  نةر املؤمتر -59

 هبالا التقريرال عاء املرفقالوارد ا  8/2019القرار  وا تمد 2021واألضار ا  ام 

 40دولية للشيل السنة ال

ة الشاااااايل  املائة لن الن  ن هصاااااايص ساااااانة دوليّ نةر املؤمتر ا االقرتال الالي أقرّم اجمللس ا دورته السااااااتني بعد  -60
 هبالا التقريرال واو املرفقالوارد ا  9/2019القرار  وا تمد 2025 ام  ا

 41دولية للُدانال سنةال

نةر املؤمتر ا االقرتال الالي أقرّم اجمللس ا دورته الساااتني بعد املائة لن الن  ن هصااايص سااانة دولية للُدان ا  -61
 هبالا التقريرال زاي املرفقالوارد ا  10/2019القرار  وا تمد، 2023 ام 

 42دويل للتو ية بشأن الفاقد واملهدر من األغاليةال يومال

نةر املؤمتر ا االقرتال الالي أقرّم اجمللس ا دورته الساااااااااتني بعد املائة لن الن  ن االحتفال كل سااااااااانة بيوم دويل  -62
 هبالا التقريرال حاء املرفقالوارد ا  11/2019القرار  وا تمدأيلول، /سبتمرب 29للتو ية بشأن الفاقد واملهدر من األغالية ا 

 43دويل للشايال يومال

نةر املؤمتر ا االقرتال الالي أقرّم اجمللس ا دورته الساااااااااتني بعد املائة لن الن  ن االحتفال كل سااااااااانة بيوم دويل  -63
 هبالا التقريرال الاء املرفقالوارد ا  12/2019القرار  وا تمدمايو/أيار،  21للشاي ا 
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 44المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة برنامج األغذية العالمي المشترك بين األمم

 إّن املؤمتر: -64

 لى التقارير الساااااااااانوية للمجلس التنفيالي لربنامج األغالية العاملي )الربنامج( املرفو ة إىل اجمللس  صااااااااااادق (أ)
 ؛2017و 2016االقتصادي واالجتما ي لعم  املتحدة ومنةمة األغالية والزرا ة بشأن أنشطته ا  امي 

  لى موظفي الربنامج  لى تفانيه  ا العمل ا ظّل ظروف حافلة بالتحدياتال وأثىن (ب)
 2021-2020موضوع فترة السنتين 

45 

تشااااااجي  األمناط الغالائية الصااااااحيّة والوقاية من مجي  أشااااااكال " 2021-2020املؤمتر مو ااااااوع فرتة الساااااانتني  أقرّ  -65
 البلدان ا االنتقال إىل نة  زرا ية وغالائية مستدامةال، وشّدد  لى أن املنةمة تضطل  بدور رائد ا د   التغالية" سوء

المتعلقة بالبرنامج والميزانيةمسائل ال  
 201746-2016تقرير تنفيذ البرامج للفترة 

 إّن املؤمتر: -66
يتعلق بتقرير تنفيال  االسااتنتاجات اليت الص إليها اجمللس ا دورته التاسااعة واألمسااني بعد املائة ا ما أقرّ  (أ)

 ؛2017-2016الربنامج للفرتة 
بعمل املنةمة امله  ا ما يتصل  ورّحب، 2017-2016لتنفيال برنامج العمل ا الفرتة  وأ رب  ن ارتياحه (ب)

مسااااااااامهاأا ا حتقيق  حتسااااااااني ا املنةمة  لى االسااااااااتمرار وشااااااااّج  2030خبطة التنمية املسااااااااتدامة لعام 
 من أعداف التنمية املستدامة؛ 2 اهلدف

ا املائة من اململرجات املقّررة با تماد هنج أكثر  82مبا أحرزته املنةمة من نتائج ا حتقيق نساااااااابة  ورّحب (ج)
 صرامة لو   الغايات وقياسها؛

املنةمة  وناشاااااااااااااادارتفاع معدالت اجلوع ا العامل جراء تغري املناخ وارتفاع  دد النزا ات،  والحظ بقلق (د)
ادة من الدروس املساااااتمللصاااااة وتعديل األنشاااااطة،  ند املقتضاااااى، لكي تسااااااع  النتائج بقدر أكرب االساااااتف

 حتقيق أعداف التنمية املستدامة؛ ا
ا املائة، وارتفاع معدالت إ از  6ال99لننفاق الصااااااااااا من ا تمادات امليزانية وقدرم  وأ رب  ن ارتياحه (ه)

( دوالر 2حساااااااااااابات األمانة وبرنامج التعاون التقين، وحج  املوارد اليت متت تعبئتها والالي فاق امللياري )
 أمريكي؛

 مبواءمة إالار نتائج املنةمة م  أعداف التنمية املستدامة؛ورّحب  (و)
ا لد   اجلهود الوالنية لرصاد أعداف التنمية  مل املنةمة املتعلق لم  البيانات وحتليلها، والسايم وشاّج  (ز)

 املستدامة وحتقيقها؛
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 مل املنةمة ا جمايل إسااااااداء املشااااااورة العلمية وو اااااا  املواصاااااافات وأمهية تأمني متويل  وشااااااّدد  لى أمهية (ل)
التفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنامج املشورة العلمية بشأن سالمة صاحل امستدام من الربنامج العادي ل

 ومنةمة الصحة العاملية؛ األغالية والزرا ة ألغالية املشرتك بني منةمةا
م ا حتقيق التمثيل اجلغراا العادل للموظفني والتوازن من تقدّ  ،منال إصااااااااادار الوثيقة ،حرزا مبا أُ وأاال  لمً  (ط)

 بني اجلنسني ا املناصب الفنية والعليا؛
الستعانة بالشراكات لكي تتمّكن من تسملري ميزاأا لقيام املنةمة بإسناد األولوية إىل ا وأ رب  ن تقديرم (ي)

والقطاع األاز ومن االل  األكادنيةاألوسااااااط  م ،  لى سااااابيل الالكر ال احلصااااار، املقارنة، مبا ا ذلك
 التعاون ا ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛

من االل دانية، مبا ا ذلك اجلهود املتواصااااالة املبالولة من أجل تعزيز قدرات شااااابكة املكاتب امليوشاااااّج   (ك)
 استعراض مناذج التوظيف لدى املكاتب القطرية؛

للمنةماااااة  لى اجمللس ا دورتاااااه اليت سااااااااااااااتعقاااااد  ة رض تقيي  إالاااااار النتاااااائج االساااااااااااااارتاتيجيااااا واللاااااب (ل)
 ؛2019ديسمرب/كانون األول  ا

 الوثائق الرباجمية؛ استملدام املصطلحات املتفق  ليها والوثائق احلكومية الدولية  ند إ دادأمهية ب ذّكرو  (م)
 ال2017-2016تقرير تنفيال الربامج للفرتة  وأقرّ  (ن)

 2019تقرير تقييم البرامج 
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 إّن املؤمتر: -67

 ، مبا ا ذلك النتائج الرئيسية املنبثقة  ن  مليات التقيي  املوا يعية2019بتقرير تقيي  الربامج لعام  رّحب (أ)
 ؛2018-2017واالسرتاتيجية والقطرية واألاصة بتقيي  املشاري ، املنجزة االل الفرتة 

بتضاااامني التقرير أمثلة  لى النتائج والدروس املسااااتفادة من  مليات تقيي  األعداف االساااارتاتيجية  ورّحب (ب)
 ؛غالائيالدول األ ضاء  لى البحث ا إمكانية استملدام مقياس املعاناة من انعدام األمن ال وشّج 

ن نو يتها  ورّحب (ج) بالل مزيد من د  لى  اارورة وشاادّ بالتقدم احملرز  لى صااعيد اسااتملدام الشااراكات وحتسااّ
اجلهود لتواليد أوجه التآزر م  سااائر املنةمات التابعة ملنةومة األم  املتحدة، ااصااة الوكاالت اليت توجد 

 ؛القطاع األازمقارعا ا روما، باة افة إىل توثيق الشراكات االسرتاتيجية م  
بالعرض التوليفي للدروس املسااااااااااااااتفادة من تطبيق إالار الربجمة القطرية وتطّل  إىل تعزيز عالم األداة  ورّحب (د)

سياق  بشكل أكرب لكي تسرتشد هبا املنةمة ا د مها للبلدان متاشًيا م  أولويات احلكومات الوالنية وا
 ة األم  املتحدة اةمنائية؛وإ ادة تنةي  منةوم 2030اطة التنمية املستدامة لعام 

 لى جدوى سااااااياسااااااة املنةمة األاصااااااة  وأثىنبتقيي   مل املنةمة ا جمال املساااااااواة بني اجلنسااااااني  ورّحب (ه)
باملسااواة بني اجلنساني وصاالحيتها، با تبارعا إالارًا شاامالً نكن االسارتشااد به ا العمل األاز باملسااواة 

ة  لى االساااااااااتفادة من وجودعا  لى مقربة من اجملتمعات عالم األاري  وشاااااااااّج  ،بني اجلنساااااااااني ا املنةمة
ة الريفية وما حققته ا جمال الزرا ة من أجل تأدية دور رئيسااااي ملعاجلة القضااااايا اجلنسااااانية ا املناالق احملليّ 

 ؛الريفية وللنهوض بقدرات موظفيها الفنيني من أجل تعمي  املساواة بني اجلنسني ا  ملها
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قام به مكتب التقيي  من االل  مليات التقيي  املوا يعية واالسرتاتيجية والقطرية   لى العمل الالي وأثىن (و)
املكتب  لى اقرتال أساليب لتعزيز أالر الربجمة القطرية  لى حنو أكرب وما يرتبط  وشّج واملتعلقة باملشاري  

بأعداف إمنائية  هبا من رصااااااااااااااد وتقيي ، م  اةشااااااااااااااارة بقلق إىل أّن العديد من الربامج القطرية ال يرتبط
 مستوى؛ أرف 

 وشااااااااااااااّج باملبادرة اليت أاللقها مكتب التقيي  من أجل د   بناء القدرات الوالنية ا جمال التقيي   ورّحب (ز)
 املكتب  لى مواصلة جهودم حتقيًقا هلالا اهلدفال

 
 )المراجعة( 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 

 202148-2020وبرنامج العمل والميزانية للفترة 
 )املراجعاااااااة( وبرناااااااامج العمااااااال وامليزانياااااااة  2021-2018ا األطاااااااة املتوسااااااااااااااطاااااااة األجااااااال للفرتة  املؤمترنةر  -68

اجمللس إ ااااااااافة إىل املعلومات اة ااااااااافية اليت قدمتها األمانة التوصاااااااايات الصااااااااادرة  ن واملالحةات و  2021-2020 للفرتة
 ال1مالكرة املعلومات رق   ا

املسااااااااااامهات الطو ية لتيسااااااااااري  أا لى ميزانية إمسية ثابتة للربنامج العادي وزيادؤمتر  لى املنةمة حلفاظها املثىن وأ -69
 الحتقيق األعداف االسرتاتيجية وتنفيال برنامج العمل املتكامل

 :املؤمتروعر االقرتاحات الواردة ا األطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية، فإّن ا ما يتعلق لو  -70

م  اطة التنمية املساااااااااااااتدامة بشاااااااااااااكل وثيق األعداف االسااااااااااااارتاتيجية للمنةمة ملواءمة   رب  ن تقديرمأ (أ)
 املرتبطة هبا؛ أعداف التنمية املستدامةو  2030 لعام

ذلك املوارد اة افية  ا ، مباالالزمةاألولويات واجملاالت اليت جيب إلغاء الرتكيز  ليها، وهصيص املوارد  وأيّد (ب)
املبتكرة واملساااااتدامة للزرا ة وملكافحة مجي  أشاااااكال ساااااوء التغالية وتشاااااجي  النة  الغالائية املساااااتدامة لُنهج ل

 واملرا ية للتغالية؛
، من االل حتقيق 2021-2020أن تقوم املنةمة بزيادة التمويل ا برنامج العمل وامليزانية للفرتة  واللب (ج)

ا  لى تنفيال برنامج العمل املتفق  ليه، أو، ساااالبً  أن يؤثر ذلكدون  من الكفاءات والوفورات ا التكاليف
إىل:  إذا لزم األمر، من اجملاالت اليت   إلغاء الرتكيز الفين  ليها، إىل أقصااااااااااى حد ممكن، وذلك بالنساااااااااابة

 مل املنةمة بشااااااااأن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنامج املشااااااااورة العلمية املشاااااااارتك بني املنةمة  (1)
 ( وتعمي  التنوع البيولوجي ا املنةمة؛2العاملية؛ )ومنةمة الصحة 

الهاذ املتاحة اساااااتعراض الفرز االساااااتمرار ا و يف لاتكافرتا اااااات زيادة الرصاااااد  لى مواصااااالة  وشاااااّج  (د)
م هبا حات اليت تقدّ اقرت تيسااااااااااااااري النةر ا االمن أجل  التدابري األاصااااااااااااااة بتحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة

 ؛ 2019األول  كانون  /اجمللس ا ديسمرب
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تصااااااااة  ورّحبا تمادات برنامج التعاون التقين ا حتقيق أعداف التنمية املساااااااااتدامة  ا  لى أمهيةوأكد جمددً  (ه)
ا املائة من اال تمادات الصاااااااااااااافية للميزانّية، م  مرا اة قرار املؤمتر  14البالغة نسااااااااااااابة  التقينبرنامج التعاون 

 ؛50دورته التاسعة والثالثنيالصادرة  ن املؤمتر ا  والتوصية 49 9/89
اطة التنمية للمساااااامهة ا حتقيق  مقاومة مضاااااادات امليكروباتمعاجلة مساااااألة  وساااااّلط الضاااااوء  لى أمهية (و)

 ؛2030املستدامة لعام 
 ؛للدول اجلزرية الصغرية النامية األاصة واةمنائيةفنية االحتياجات الوأشار إىل  (ز)
 مرا اة كل الُنهج املتعلقة بالنة  الزرا ية والغالائية املستدامة  ند إ داد برنامج  مل املنةمة؛ د  لى  رورةوشدّ  (ل)
 إجراء استعراض شامل لرصد وتقيي  تنفيال برنامج التعاون التقين ا فرتة السنتني القادمة؛ واللب (ط)
احلفاظ  لى متام قدرات األدمات اللغوية  د  لى أمهيةوأكّ نةمة، املتعدد اللغات ا   لى أمهية دوشاااااااااااااادّ  (ي)

 ؛2021-2020 من برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
الدال وبلدان و اا  أولويات البلدان كافة ا احلساابان، مبا ا ذلك البلدان املتوسااطة   لى  اارورةوشااّدد  (ك)

 الدال؛ الشرحية العليا من البلدان املتوسطة
 ة بشكل كاملالاألم  املتحدة اةمنائي إ ادة تنةي  منةومة ملية تنفيال وسّلط الضوء  لى أمهية  (ل)

 وباة افة إىل ذلك، فإن املؤمتر:  -71
رة واال تمادات قرتحة من دون أي تغيري  لى مسااااااااتوى االشاااااااارتاكات املقرّ الثابتة املامليزانية االمسية ب رّحب (أ)

 ؛2019-2018ة بالفرتة نالصافية ا امليزانية مقار 
هصاااااااااااااايص  إ ااااادة لتحااااديااااد املزيااااد من مكاااااساااااااااااااااااب الكفاااااءة والوفورات من أجاااال أ رب  ن تقااااديرمو  (ب)

أن يؤثر دون من التكاليف واجملاالت ذات األولوية ا زيادات الماليني دوالر أمريكي لتغطية  9ال29 مبلغ
 ا  لى إ از برنامج العمل؛سلبً  ذلك

املساااااااتدام لربنامج العمل  األ ضااااااااء  لى االساااااااتمرار ا توفري مساااااااامهات الو ية لتأمني التمويل  وشاااااااجّ  (ج)
 وامليزانية املتكامل؛

وأحاط  لًما بأنه سااااااااااااتت  اةشااااااااااااارة إىل التعديالت ا هصاااااااااااايص املوارد وأالر النتائج املنبثقة  ن قرارات  (د)
ا التعديالت  لى برنامج العمل وامليزانية لفرتة و ن  ملية هطيط العمل األجهزة الرئاسااااااااااااااية وتوجيهاأا 

 ال2019ينةر فيها اجمللس ا ديسمرب/كانون األول  لكي 2021-2020 السنتني
 ديد موارد صاااااااندوق رأس املال العامل ؤمتر ، أرجأ امل لى املدى الطويلالساااااااالمة املالية للمنةمة بوا ما يتعلق  -72
 فرتات السنتني املقبلة فضاًل  ن التمويل اة اا اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء األدمةال إىل
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  املؤمتر:إن و  -73

اقرتال بشاااأن االساااتملدام املنهجي لعرصااادة غري املنفقة بالطلب الصاااادر  ن اجمللس خبصاااوز تقدمي  ذّكر )أ(
 بعد اسااااااااتعراض جلنة الشااااااااؤون الدسااااااااتورية والقانونية واالجتماع املشاااااااارتك ، من ا تمادات فرتات الساااااااانتني

 (، واللاااب  رض عاااالا االقرتال CL 158/REP)ج( من الوثيقاااة 10الفقرة ) بني جلنيت الربناااامج واملاااالياااة
 ؛(2019ديسمرب/كانون األول - لى دورتيهما القادمتني ا أكتوبر/ تشرين األول

 الالئحة املالية، اسااااااااااااااتملدام أي رصاااااااااااااايد غري منفق من  2-4املادة  لمدير العام،  لى الرغ  منل وأجاز )ب(
 ، باااالسااااااااااااااتناااد 2021-2020الفرتة  رة واحاادة االسااااااااااااااتملاادامااات مل 2019-2018ا تمااادات الفرتة  من
 ويوافقاان  لياه ااجمللس الياة و لربناامج واملابني جلنيت ا االجتمااع املشاااااااااااااارتكيُعرض  لى كال من اقرتال إىل 

هجي االساااتملدام املنبشاااأن م بعد اساااتعراض االقرتال املقدّ  2020أيار  مايو/ – نيساااانأبريل/ ا دورتيهما 
 لعرصدة غري املنفقةال

 ر القرار التايل  لى حنو ما أوصى به اجمللس:املؤمت وا تمد -74

 
  13/2019 قرارال

 2021-2020 الفترة ميزانية اعتمادات

 المؤتمر، إنّ 
  العام؛ املدير من املقدم وامليزانية العمل برنامج ا نظر أن بعد

 2021-2020 املالية فرتةلل أمريكي دوالر 1 050 635 000 البالغة املقرتحة الصاااااااافية اةمجالية اال تمادات ا نظر أن وبعد
 املصاااااااااروفات مبوجبها تعادل أن يُفرتض واليت اأمريكيً  ادوالرً  22ال1 = يورو 1 وقدرم 2019-2018 الفرتة ا الصااااااااارف بساااااااااعر
 يورو؛ 637 423 000 واليورو أمريكي دوالر 465 399 000 األمريكي بالدوالر

 نفسااه الصاارف بسااعر أمريكي دوالر 1 050 635 000 ملبلغ معادلة تبقى أ الم الواردة الصااافية اال تمادات أن رأى أن وبعد
 باليورو؛ األاز اجلزء حتويل بعد 2021-2020 للفرتة حدد الالي اأمريكيً  ادوالرً  22ال1 = يورو 1 وقدرم امليزانية ا املستملدم
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 التايل: النحو  لى 2021-2020 للفرتة العام املدير اقرتحه الالي العمل برنامج  لى يوافق -1
 التالية: لعغراض اأمريكيً  ادوالرً  22ال1 = يورو 1 الصرف سعر أساس  لى اال تمادات  لى التصويت يت ّ  (أ)

 األمريكي بالدوالر  
 000 470 85 املسامهة ا القضاء  لى اجلوع وانعدام األمن الغالائي وسوء التغالية :1 الباب
 000 885 199 أكثر إنتاجية واستدامةالزرا ة والغابات ومصايد األمساك  جعل :2 الباب
 000 286 67 احلّد من الفقر ا الريف :3 الباب
 000 963 107 كفاءة و ة  زرا ية وغالائية أكثر مشواًل متكني نُ  :4 الباب
 000 590 54 بل العيش  لى الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة سُ  :5 الباب
)تغرّي املناخ واملسااااااواة بني  املشااااارتكةواةحصااااااءات واملوا اااااي   الفنيةاجلودة  :6 الباب

 000 245 69 اجلنسني واحلوكمة والتغالية(

 000 788 140 برنامج التعاون التقين :7 الباب
 000 507 74 التواصل :8 الباب
 000 687 36 تكنولوجيا املعلومات :9 الباب
 000 095 64 املنةمة واةشراف والتوجيه حوكمة :10 الباب
 000 206 65 الكفؤة والفعالةاةدارة  :11 الباب
 000 600 املصروفات الطارئة :12 الباب
 000 892 16 اةنفاق الرأمسايل :13 الباب
 000 421 22 اةنفاق 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 املتنو ة اةيرادات اناقصاااً  أ الم )أ( الفقرة ا  ليها التصاااويت جرى اليت )الصاااافية( اال تمادات متّول (ب)

  األ ضاااااااااااااااااااااء الااااااادول  لى املسااااااااااااااتحقاااااااة املقررة االشاااااااااااااارتاكاااااااات من أمريكي دوالر 5 000 000 مببلغ
 األمريكي بالدوالر االشااااارتاكات عالم وحتدد العملال برنامج لتنفيال أمريكي دوالر 1 000 356 000 والبالغة
 اال تبااااار ا ذلااااك ويااااأاااااال اليورو 637 423 000و أمريكي دوالر 154 399 000 من وتتااااألف واليورو،

 )الصاااااااااااااافية( لال تمادات باليورو املائة ا 46 وبنسااااااااااااابة األمريكي بالدوالر املائة ا 54 بنسااااااااااااابة التقساااااااااااااي 
 املتنو ةال لنيرادات املائة ا 100 وبنسبة

 دوالر 154 399 000 املعتمد العمل برنامج لتنفيال األ ضااااااااء الدول من املساااااااتحقة االشااااااارتاكات جمموع يبلغ (ج)
 2020  امي ا األ ضاااااء الدول  لى املسااااتحقة االشاااارتاكات عالم وتساااادد اليورو 637 423 000و أمريكي

 الواألربعني احلادية دورته ا املؤمتر يعتمدم الالي االشرتاكات جلدول اوفقً  2021و
 من إ ااااا مبلغ ساااُيحساااب األ ضااااء، الدول من كلّ  يساااددعا اليت لالشااارتاكات الفعلية املبالغ حتديد لدى (د)

 والتعويضاااات واملكافآت املرتبات  لى  ااارائب تفرض  ضاااو دولة ألي الضاااريبية التساااويات صاااندوق االل
  يقاااااااّدر مبلغ حُلظ وقاااااااد للموظفنيال دفعهاااااااا املنةماااااااة تعااااااااود واليت املنةماااااااة من املوظفون يتلقااااااااعاااااااا اليت

 الغرضال هلالا أمريكي دوالر 7 500 000 بنحو
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 العمل برنامج تنفيالو  االساااارتاتيجية األعداف حتقيق  ملية لتيسااااري الو ية مسااااامهات تقدمي  لى األ ضاااااء يشـــّجع -2
 النتائجال إالار  من املتكامل

 
 2019يونيو/حزيران  28ا  ا ُتمد

 

 المسائل اإلدارية والمالية والقانونية
 201751و 2016الحسابات المراجعة لعامي 

وبتقارير املراج  األارجيال وقد نةرت جلنة  2017و 2016أاال املؤمتر  لًما باحلسااابات املراجعة للمنةمة لعامي  -75
واألمسااااااني  الثامنة، واجمللس ا دورته 2017السااااااتني بعد املائة املنعقدة ا نوفمرب/تشاااااارين الثاين التاسااااااعة و املالية ا دورأا 

ت جلنة املالية ال ا حني نةر 2016، ا النتائج واحلسااااابات الرمسية لعام 2017ل و املائة املنعقدة ا ديساااامرب/كانون األ بعد
بعد املائة ا  الساااااااااااااتني، واجمللس ا دورته 2018بعد املائة املنعقدة ا نوفمرب/تشااااااااااااارين الثاين  الثالثة والسااااااااااااابعنيا دورأا 

 ال وا تمد القرارين التاليني:2017، ا النتائج واحلسابات الرمسية لعام 2018ل و ديسمرب/كانون األ
 14/2019 القرار

 2016الحسابات المراجعة لمنظمة األغذية والزراعة لعام 

 المؤتمر، إن
 للمجلس، املائة بعد واألمسني الثامنة الدورة تقرير ا نظر إذ

 بشأهنا، األارجي املراج  وتقرير 2016 لعام للمنةمة املراجعة احلسابات بدراسة قام وإذ
 ال2016 لعام للمنةمة املراجعة احلسابات يعتمد

 2019 يونيو/حزيران 28 ا ا ُتمد
 

 15/2019القرار 
 2017الحسابات المراجعة لمنظمة األغذية والزراعة لعام 

 إّن المؤتمر،
 ا تقرير الدورة الستني بعد املائة للمجلس، إذ نظر

 وتقرير املراج  األارجي بشأهنا، 2017احلسابات املراجعة للمنةمة لعام  وإذ قام بدراسة
 ال2017لعام  للمنةمةاحلسابات املراجعة  يعتمد

 2019 يونيو/حزيران 28 ا ا ُتمد
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 52 2021 -2020جدول االشتراكات للفترة 
بعد املائة، بأن ُيساااااااااااتمد جدول احلادية والساااااااااااتني ا بالتوصاااااااااااية الصاااااااااااادرة  ن اجمللس، ا دورته املؤمتر  لمً أاال  -76

 2019من جدول األنصاااااااااابة املقررة ا األم  املتحدة املعمول به االل  ام  2021-2020االشاااااااااارتاكات ا املنةمة للفرتة 
 للفرتة نفسهاال

 املؤمتر بعد ذلك القرار التايل: وا تمد -77
 16/2019 القرار

 2021-2020 للفترة االشتراكات جدول

 المؤتمر، إن
 املائة؛ بعد احلادية والستني دورته ا اجمللس  ن الصادرة بالتوصيات علًما أخذ أن بعد
 يتناسب مبا بتعديله رعًنا املتحدة األم  ا املقررة األنصبة جدول اتباع املا ي، ا كما  املنةمة،  لى يتعنّي  أنه يؤكد وإذ

 املنةمة؛ ا العضوية وتشكيل
 األم  ا املقررة األنصبة جدول من مباشرة 2021-2020 للفرتة املنةمة ا االشرتاكات جدول ُيستمد أن يقرر

 ؛2019  ام االل به املعمول املتحدة
 الالتقرير هبالا ياءاملرفق  ا الوارد النحو  لى 2021و 2020  امي ا استملدامه لغرض اجلدول يعتمد

 
 2019 يونيو/حزيران 28 ا ا ُتمد

 المبالغ التي يسددها االتحاد األوروبي لتغطية النفقات اإلدارية 
 53المنظمةوالنفقات األخرى الناشئة عن عضويته في 

املؤمتر املبلغ املقطوع املساااااااااتحق  لى االحتاد األورويب لتغطية املصاااااااااروفات اةدارية وغريعا من املصاااااااااروفات  حدد -78
 ال2021-2020يورو بالنسبة إىل فرتة السنتني  583 291 مبقدارالنامجة  ن  ضويته ا املنةمة 

حساب  املبلغ املستحق  لى االحتاد األورويب ا،  لى غرار ما حصل ا فرتات السنتني السابقة، أن يودع واقرُتل -79
 من الالئحة املاليةال 7-6أمانة أو حساب ااز ينشئه املدير العام مبوجب املادة 

 54المسائل اإلدارية والمالية والقانونية األخرى

نطاق منةمة التعديالت ا االتفاقية األاصااااااااة بإدراج عيئة احلور الدولية  اااااااامن " 17/2019القرار  املؤمتر ا تمد -80
 هبالا التقريرال كاف املرفق" والالي يرد  من األغالية والزرا ة
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 خرىاألمسائل ال
 55موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر

 .2021 متوز/يوليو  16 إىل 12 من املمتدة الفرتة االل روما، ا نو واألربعثانية ال دورته تُعقد أن املؤمتر رقرّ  -81
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 المرفق ألف
 األربعين للمؤتمرو الحادية الدورة  جدول أعمال

 
 مقدمة

 انتملاب الرئيس ونواب الرئيس  -1
 اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويضتعيني   -2
 ا تماد جدول األ مال والرتتيبات األاصة بالدورة  -3
 قبول املراقبني  -4

 التعيينات واالنتخابات
 تعيني املدير العام  -5
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس  -6
 انتملاب أ ضاء اجمللس  -7
 للموظفنيتعيني ممثلني  ن مؤمتر املنةمة ا جلنة املعاشات التقا دية   -8

 المسائل الموضوعية ومسائل السياسات
 استعراض حالة األغالية والزرا ة  -9

 المؤتمرات اإلقليمية -ألف 
 :مسائل السياسات واملسائل التنةيمية العاملية واةقليمية الناشئة  ن  -10
 (2018فرباير/شباط  23-19 تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اةقليمي ألفريقيا )األرالوم، السودان، 10-1 
  تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اةقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )نادي، فيجي، 10-2 

 (2018أبريل/نيسان  9-13
 تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألوروبا )فورونيج، االحتاد الروسي، 10-3 

 (2018مايو/أيار  16-18 
  الدورة األامسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبتقرير  10-4 

 )2018مارس/آذار  8–5مونتيغو باي، جامايكا، (
 (2018مايو/أيار  11-7تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اةقليمي للشرق األدىن )روما، إيطاليا،  10-5 
مسامهات املؤمتر اةقليمي غري الرمسي األامس ألمريكا الشمالية )واشنطن، العاصمة، الواليات  10-6 

 (2018أبريل/نيسان  19-18املتحدة األمريكية، 
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 اللجان الفنية -باء 
 :مسائل السياسات واملسائل التنةيمية العاملية الناشئة  ن  -11
 (2018أكتوبر/تشرين األول  5-1الزرا ة )تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة  11-1 
 (2018سبتمرب/أيلول  28-26تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السل  ) 11-2 
 (2018يوليو/متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك ) 11-3 
 (2018يوليو/متوز  20-16تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات ) 11-4 

 لجنة األمن الغذائي العالمي -جيم 
 ( واألامسة واألربعني 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9تقريرا الدورتني الرابعة واألربعني )  -12

 ( للجنة األمن الغالائي العاملي2018أكتوبر/تشرين األول  19 -15)
 المسائل الموضوعية ومسائل السياسات األخرى -دال 

 تقيي   مل منةمة األغالية والزرا ة ا جمال املساواة بني اجلنسني  -13
 2030التقّدم احملرز ا حتقيق أعداف التنمية املستدامة/اطة التنمية املستدامة لعام   -14
التقرير املرحلي بشأن تنفيال  قد األم  املتحدة للعمل من أجل التغالية ومتابعة أ مال املؤمتر الدويل الثاين املعين   -15

 التغاليةب
التقرير املرحلي  ن االستعراض الشامل الالي جيري كل أرب  سنوات لسياسة األنشطة التنفيالية ألغراض التنمية   -16

 اليت تضطل  هبا منةومة األم  املتحدة
 (2019فرباير/شباط  22–18تقرير الدورة السابعة  شرة العادية هليئة املوارد الوراثية لعغالية والزرا ة )  -17
 :واأليام الدولية السنوات  -18
  اقرتال هصيص سنة دولية للفاكهة واألضار 18-1 
 اقرتال هصيص سنة دولية للشيل  18-2 
 اقرتال هصيص سنة دولية للُدان 18-3 
 اقرتال هصيص يوم دويل للتو ية بشأن الفاقد واملهدر من األغالية 18-4 
 اقرتال هصيص يوم دويل للشاي 18-5 
 األغالية العاملي املشرتك بني األم  املتحدة ومنةمة األغالية والزرا ةبرنامج   -19
 2021-2020مو وع فرتة السنتني   -20
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 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

 2017-2016تقرير تنفيال الربامج للفرتة   -21
 2019تقرير تقيي  الربامج لعام   -22
)مشروع  2021-2020)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018األطة املتوسطة األجل للفرتة   -23

 قرار بشأن مستوى امليزانية(
 المسائل اإلدارية والمالية
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 المرفق جيم
 6/2019القرار 

 مقاومة مضادات الميكروبات
 

 إّن المؤتمر،

بأمهية التصاااادي للتهديد العاملي املتنامي الناشاااا   ن مقاومة مضااااادات امليكروبات ا البلدان كافًة من االل هنج  إذ يقرّ 
 ؛2030"صحة واحدة" منّسق ومتعدد القطا ات ا سياق اطة التنمية املستدامة لعام 

له دور ا حتقيق إنتاجية الزرا ة  بأّن احلصااول  لى مضااادات امليكروبات الفّعالة واسااتملدامها املناسااب واحلالر وإذ يقرّ 
وبأّن ساااااوء اساااااتملدامها يسااااااع  ا زيادة معدالت املقاومة ملضاااااادات امليكروبات  -وتربية األحياء املائية واساااااتدامتهما 

يؤثر سااااااااالباً ا التقدم احملرز  لى ا جماالت الطب والصاااااااااحة العامة والر اية البيطرية ونة  اةنتاج الغالائية والزرا ية  مبا
 وسالمة األغالية؛

 بأمهية استناد السياسات واملمارسات إىل األدلة العلمية السليمة وإىل مبادئ حتليل اململاالر؛ وإذ يقّر أيًضا
الصااااااااادر  ن منةمة األغالية والزرا ة بشااااااااأن مقاومة مضااااااااادات امليكروبات،  4/2015 لى القرار رق   وإذ يعيد التأكيد

( بشااااااااأن مكافحة مقاومة مضااااااااادات 2016ن املنةمة العاملية لصااااااااحة احليوان )الصااااااااادر   36يشااااااااري إىل القرار رق   وإذ
 ( بشأن البيئة والصحة؛2018الصادر  ن برنامج األم  املتحدة للبيئة ) UNEP/EA.3/Res.4امليكروبات، والقرار رق  

باة الن الساااااااااياساااااااااي لالجتماع الرفي  املساااااااااتوى للجمعّية العاّمة لعم  املتحدة بشاااااااااأن مقاومة مضاااااااااادات وإذ يذّكر 
( وبإنشااااااااء فريق التنسااااااايق املشااااااارتك بني الوكاالت واملعين مبقاومة A/RES/71/3)القرار رق   2016امليكروبات ا  ام 

 مضادات امليكروبات؛
ا دورأا الثامنة والساااااااااتني اطة العمل العاملية بشاااااااااأن مقاومة مضاااااااااادات إىل ا تماد مجعية الصاااااااااحة العاملية  وإذ يشـــــــير

( اليت كانت لكل من منةمة األغالية والزرا ة واملنةمة العاملية لصاااااااااااااحة WHA 68.7امليكروبات )من االل القرار رق  
الصااحة العاملية ا دورته الرابعة احليوان إسااهامات وتوجيهات فنية عامة فيها، وإذ يشااري إىل تقارير اجمللس التنفيالي ملنةمة 

 (؛2019واألربعني بعد املائة )
بأمهية الدور الالي يؤديه التعاون الثالثي ا تنساااااااايق االسااااااااتجابة العاملية لتهديد مقاومة مضااااااااادات امليكروبات  وإذ يقرّ 

الوثيق م  برنامج األم  وتعزيز تلك االسااااتجابة، وجهودم املتواصاااالة للمضااااي ا إدماج األبعاد البيئية من االل التعاون 
 املتحدة للبيئة؛

إىل تقرير فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت واملعين مبقاومة مضادات امليكروبات املرفوع إىل األمني العام لعم   وإذ يشير
آلارين، املتحدة، و ااارورة مواصااالة العمل املشااارتك لوكاالت األم  املتحدة والدول األ ضااااء وأصاااحاب املصااالحة املعنيني ا

وكاللك  رورة توفري مزيد من االستثمارات للتملفيف من أديدات مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتدق بصحة البشر 
 واحليوان والنبات وسالمة األغالية واالستملدام املستدام للموارد الطبيعية؛
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عاملي واةقليمي والوالين من االل  لى احلاجة إىل هنج متسااق وشااامل ومتكامل ومتزن  لى املسااتوى ال وإذ يعيد التأكيد
هنج "صاااااااااحة واحدة" تشااااااااارتك فيه اجلهات الفا لة املعنية ا قطا ات الصاااااااااحة البشااااااااارية واحليوانية والنباتية والزرا ة وتربية 

 األحياء املائية والبيئة وسالمة األغالية؛
ار بشاأن مقاومة مضاادات امليكروبات والدورة إىل قيام الدورة الثانية والسابعني جلمعية الصاحة العاملية با تماد قر وإذ يشير 

 العامة السابعة والثمانني للجمعية العاملية للمندوبني الوالنيني لا ]املنةمة العاملية لصحة احليوان[؛

 فإن المؤتمر،

م  برنااامج األم   1العماال اجلاااري ملنةمااة األغاااليااة والزرا ااة، مبااا ا ذلااك من االل التعاااون الثالثي يــدعم -1
، بغية التصاااااااادي ملقاومة مضااااااااادات 2املتحدة للبيئة وم  الدول األ ضاااااااااء والقطاع األاز والشااااااااركاء اآلارين

 امليكروبات ا النة  الغالائية والزرا ية م  مرا اة احتياجات قطا ي األغالية والزرا ة حول العامل؛
اليت وقّعها املدراء العامون ملنةمة األغالية والزرا ة واملنةمة العاملية لصاااحة  3إىل مالكرة التفاع  الثالثية ويشـــير -2

، ويطلب إىل إدارة منةمة األغالية والزرا ة التشااااااااور 2018مايو/أيار  30احليوان ومنةمة الصاااااااحة العاملية ا 
للبيئة بشااااااأن م  الدول األ ضاااااااء بشااااااأن مضاااااامون مالكرة التفاع  الثالثية واطة  مل برنامج األم  املتحدة 

( م  إحاالته  لًما بعمل فريق التنسااااايق املشااااارتك بني 2020-2019مقاومة مضاااااادات امليكروبات وتنفيالمها )
 الوكاالت واملعين مبقاومة مضادات امليكروبات؛

الدول األ ضاااااااااااااااء ومنةمة األغالية والزرا ة  لى تيسااااااااااااااري اجلهود لتعزيز حتليل األدلة العلمية الدولية  ويحضّ  -3
جل تطوير مقاومة مضااااادات امليكروبات ا األغالية والزرا ة والبيئة، ونقلها و اااابطها، مبا يشاااامل وتقامسها أل

 نقل التكنولوجيا؛
منةمة األغالية والزرا ة، بالتعاون الوثيق م  الوكاالت الثالثية األارى وبرنامج األم  املتحدة للبيئة،  ويشــّجع -4

لعاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات الصادرة  ن  لى إرساء أواصر تنسيق وا حة لتنفيال اطة العمل ا
منةمة الصااااحة العاملية، والتوفيق بني تقاريرعا املرفو ة إىل أجهزأا الرئاسااااية بشااااأن التقدم احملرز ا تنفيال والية 

 كل منها؛
ئة م  الدول األ ضاااااااااء  لى املشاااااااااركة ا  مل وكاالت التعاون الثالثي وبرنامج األم  املتحدة للبي ويشــــــّجع -5

 أاالم  لًما بعمل فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت واملعين مبقاومة مضادات امليكروبات؛
 لى  ااارورة زيادة الو ي لدى األوسااااط الساااياساااية والعامة وزيادة مشااااركة األالراف الرفيعة املساااتوى  ويشــّدد -6

عالم املسااااااااااااااألة من االل هنج  والقيادات لتعزيز التو ية مبقاومة مضااااااااااااااادات امليكروبات وأن يت  التعاالي م 
 "صحة واحدة"  لى املستويات احمللية والوالنية واةقليمية والعاملية، تسب االقتضاء؛

 لى  ااااارورة مواصااااالة د   البلدان النامية من أجل تعزيز بناء القدرات مبا ا ذلك من االل تطوير  ويشــــّدد -7
يكروبات ومراقبتها ورصاادعا، ولرصااد مبيعات وتعزيز الربامج والنة  الوالنية للكشااف  ن مقاومة مضااادات امل

مضااااااااادات امليكروبات أو اسااااااااتملدامها؛ ولضاااااااامان احلصااااااااول املناسااااااااب ملن ا جمال الزرا ة  لى مضااااااااادات 
                                                           

1  2019.pdf?ua=1-April-08-updated-Workplan-Tripartite-resistance/publications/AMR-https://www.who.int/antimicrobial 
2  /ndp.orghttp://mptf.u 
3  2018.pdf?ua=1-May-Tripartite-https://www.who.int/zoonoses/MoU 

https://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/AMR-Tripartite-Workplan-updated-08-April-2019.pdf?ua=1
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امليكروباات وتكنولوجياات التشاااااااااااااامليص واللقااحاات، اجلاديادة والراعناة، ذات اجلودة العاالياة واآلمناة والفعاالة 
ومن أجل و   سياسات ةدارة خماالر مقاومة مضادات امليكروبات ا وبأسعار مقبولة، تلبيًة الحتياجاأ ؛ 

األغالية والزرا ة والبيئة بغرض تطوير النة  الزرا ية والغالائية املنتجة واملساااااتدامة  لى حنو أكرب وتعزيزعا؛ ومن 
 أجل اهاذ إجراءات لضمان االستملدام الرشيد واملناسب ملضادات امليكروبات؛

اآلارين املعنيني إىل التنسيق بني وكاالت التعاون الثالثي م  برنامج األم  املتحدة  أصحاب املصلحة ويدعو -8
للبيئة، وتسااااااب املقتضااااااى، تشاااااااالر املسااااااؤوليات ا الرتويج لالسااااااتملدامات الرشاااااايدة واملناساااااابة ملضااااااادات 

 امليكروبات ا قطا ي البيئة والزرا ة؛
املساااااااا دة الفنية اليت تقدمها منةمة األغالية والزرا ة   لى احلاجة إىل موارد من اارج امليزانية لد   ويشـــــدد -9

إىل األ ضااااااااااء فيها ا جمال مقاومة مضاااااااااادات امليكروبات من أجل صاااااااااياغة اطط  مله  الوالنية املتعددة 
 القطا ات بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، وتنفيالعا ورصدعاال

ملقاومة مضااااااااااااااادات امليكروبات  لى األ ضاااااااااااااااء  لى التقدم احملرز ا التصاااااااااااااادي  بإطلع ويقوم بانتظام -10
املساااااااااااتويات العاملية واةقليمية والوالنية، وكاللك األجهزة الفنية والرئاساااااااااااية للمنةمة تساااااااااااب املقتضاااااااااااى، 
وبالتشااااور املنتة  م  األ ضااااء وأصاااحاب املصااالحة املعنيني بشاااأن تنفيال اةالار العاملي للتنمية واةشاااراف 

 ملكافحة مقاومة مضادات امليكروباتال
 

 2019 يونيو/حزيران 28ا  ا ُتمد
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 المرفق دال
 7/2019القرار 

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

 
 المؤتمر، إن

 االقتصاااااااااااادية -الثالثة بأبعادعا املساااااااااااتدامة التنمية حتقيق أجل من 2030 لعام املساااااااااااتدامة التنمية اطة تنفيال بأن يقرّ  إذ
 عائاًل؛  املًيا حتديًا نثل ومتكاملة متوازنة بطريقة -والبيئية واالجتما ية

 ا املتمثل املسااتدامة التنمية أعداف مقصااد وبأن ،1ارتفاع ا انتشااارع  ونساابة العامل ا التغالية ناقصااي  دد بأن يقرّ  إذو
  املبالولة؛ اجلهود تتعزز مل إذا يتحقق لن 2030  ام تلول اجلوع  لى القضاء

 التنوع اسارة مثل) الطبيعية املوارد  لى سلًبا التأثري ا تستمر املستدامة غري الزرا ية املمارسات ألن قلقه  ن يعرب إذو
 2 الغالائية؛ السلسلة امتداد  لى الكفاءة  دم أوجه وتربز ،(األرا ي وتدعور الدفيئة غازات وانبعاثات البيولوجي

 اطة أعداف م  متاشااااااًيا الغالائية، لنةمنا وبيئًيا واجتما ًيا اقتصاااااااديًا املسااااااتدام التحول حتقيق إىل امللحة باحلاجة يقرّ  إذو
 ومقاصدعا؛ 2030  ام
 أعداف حتقيق أجل من الزرا ة تؤديه الالي الرئيساااااااااي الدور أقر قد األربعني، دورته ا ،3 املنةمة مؤمتر أن يســـــــتذكر إذو

 التنمية وأعداف 2030 لعام املساااتدامة التنمية اطة م  للمنةمة االسااارتاتيجية األعداف مبواءمة ورّحب املساااتدامة، التنمية
 للزرا ة ااز اعتمام إيالء م  واألدلة العلوم  لى والقائ  املعياري  ملها تعزيز مواصاااااااااااااالة إىل املنةمة ود ا املسااااااااااااااتدامة؛
 األغالية وسالمة واةحصاءات وامليكنة البيولوجي والتنوع املناخ وتغري املستدام واةنتاج البيولوجية والتكنولوجيا اةيكولوجية

 اجلنسانية؛ والقضايا والشباب والتغالية
 وأقرّته والزرا ة األغالية السااااتدامة املشاااارتكة للرؤية األمسااااة املبادئ حّددته حساااابما املسااااتدامة، الزرا ة أن  لى يشـــّدد إذو

  لى القضااااء وحتفيز الدال وحتساااني الشاااامل النمو تعزيز إىل تؤدي أن نكن ،4 والعشااارين األامساااة دورأا ا الزرا ة جلنة
 األسريني؛ واملزار ني الصغرية احليازات ألصحاب سيما ال الصمود،  لى والقدرة املعيشة سبل وحتسني املدق  الفقر

 تعرتض اليت للتحديات التصاااااادي ا تساااااااع  أن نكن اليت املسااااااتدامة الزرا ية النهج من واسااااااعة جممو ة بتواجد يقرّ  إذو
 الغالائية؛ والنة  املزار ني سبيل

                                                           
1  http://www.fao.org/3/I9553AR/i9553ar.pdf، (ال11 الصفحة ،2018 العامل ا والتغالية الغالائي األمن حالة) 
2  i6583e.pdf-http://www.fao.org/3/a، (الاةنكليزية النسملة من 49 الصفحة والتحديات، اال اعات -والزرا ة األغالية مستقبل) 
3  mu208a.pdf-http://www.fao.org/3/a ال9، الصفحة 
4  mr949a.pdf-http://www.fao.org/3/a، ال8 الصفحة 

http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
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 تغيري إىل احلاجة  لى الضااااااوء سااااااّلط 5 2018 ام  ا املنةمة  قدأا اليت اةقليمية املؤمترات من  دًدا أن إىل يشـــــير إذو
 من  دد الصااااااااااااادد عالا ا  ليها ينطوي اليت اةمكانات و لى مساااااااااااااتدامة، وزرا ية غالائية نة  إىل االنتقال لد   حتويل
 املستدامة؛ الزرا ية النهج

 
 بشااااااااااكل الطعام توفري ا للمسااااااااااامهة أارى، هُنج مجلة  اااااااااامن املتاحة، الُنهج أحد تعدّ  اةيكولوجية الزرا ة بأن يقرّ  إذو

 املستدامة؛ التنمية أعداف حتقيق ا البلدان ولد    ددع  يتزايد لسكان مستدام
 

                                                           
ل األسااااااااليب الزرا ية اةيكولوجية، أشاااااااار مؤمتر املنةمة اةقليمي آلسااااااايا واحمليط اهلادئ، ا دورته الرابعة والثالثني، إىل "أمهية تشاااااااجي  اةنتاج الزرا ي املساااااااتدام من اال )ألف(  5

 2030أجاال تطبيق  ناااصاااااااااااااااار تغري املناااخ الواردة ا اطااة  ااام وزيااادة التنوع البيولوجي، ود   نة  الرتال الزرا ي ذات األمهيااة العااامليااة، والتكنولوجيااات احليويااة" من 

 من مجلة  –وسّلط املؤمتر اةقليمي الضوء أيًضا  لى الزرا ة اةيكولوجية با تبارعا إحدى االسرتاتيجيات ذات الصلة (  .APRC/18/REP( من الوثيقة5)19 الفقرة)
 (ال.APRC/18/REP( من الوثيقة4)16الفقرة )لتحقيق التكثيف املستدام ا الزرا ة من أجل إالعام أ داد السكان املتزايدة،  –أمور أارى 

ذلك الزرا ة اةقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ا دورته األامسااااااااااااااااة والثالثني، املنةمة "بد   تبادل املعارف لالبتكار الزرا ي، مبا ا  أوصااااااااااااااااى مؤمتر املنةمة )باء(
وأوصاااى املؤمتر (  .LARC/18/REPثيقة( من الو 6) 18الفقرة " )اةيكولوجية، والتكنولوجيات البيولوجية والتكنولوجيات األارى من أجل د   التنمية الريفية املساااتدامة

سااتثمار ا مبادرات والنية اةقليمي أيضااا املنةمة "بد   و اا  االساارتاتيجيات والسااياسااات لصااون واسااتعادة الغابات والرتبة املتدعورة،  ن الريق تشااجي  البلدان  لى اال
 ن التكنولوجيات البيولوجية اليت حتمي التنوع البيولوجي وحتافظ  ليه، ااصااااااااة للمزار ني بشااااااااأن نة  اةنتاج الزرا ية احلرجية، والزرا ية اةيكولوجية والعضااااااااوية، فضاااااااااًل 

 (ال.LARC/18/REP( من الوثيقة7) 20الفقرة ) "األسريني، ود   مبادرات تبادل األربات  لى املستويني العاملي واةقليمي
 :لثالثني، قام مبا يليإن مؤمتر املنةمة ألوروبا وآسيا الوسطى، ا دورته احلادية وا )جي (

 "أجل تساااااري   جلة  ساااااّلط الضاااااوء  لى الطاقات الكامنة ا نة  الزرا ة اةيكولوجية، ال سااااايما بالنسااااابة إىل أصاااااحاب احليازات الصاااااغرية واملزار ني األساااااريني، من
)ج( من 18الفقرة ) "م  سااااااااااااااااياااقاااأااا الوالنيااةالتحول إىل نة  زرا يااة وغااالائيااة مسااااااااااااااااتاادامااة ود ااا احلكومااات إىل تشااااااااااااااااجي  عااالا النوع من النة  مبااا يتماااشااااااااااااااااى 

 (؛ ERC/18/REPالوثيقة
 "د( من الوثيقاااة18الفقرة ) "وشااااااااااااااااااّدد  لى احلااااجاااة إىل البحول والبيااااناااات  اااالياااة اجلودة بشااااااااااااااااااأن الزرا اااة اةيكولوجياااة وغريعاااا من النهج الزرا ياااة املسااااااااااااااااتاااداماااة( 

ERC/18/REP؛) 
 "( إدراج هُنج الزرا ة 2واللب من املنةمة )( وتنمية  ملها  لى حنو أكرب ا جمال الزرا ة اةيكولوجية، مثاًل 3اةيكولوجية والتنوي  ا املبادرات اةقليمية الثالل؛ )

 "للمنةمة( ومبادرة النهوض بالزرا ة اةيكولوجية، ومناقشااة عالا املو ااوع ا األجهزة الفنية والرئاسااية 2028-2019ا سااياق  قد األم  املتحدة للزرا ة األساارية )
 ؛(ERC/18/REP )ك( من الوثيقة 18 الفقرة)

 "ىل حتسااااااااااااااااني قدرات مجي  وأكد جمدًدا  لى أمهية اجلم  بني ابتكارات التكنولوجيا الرقمية وغريعا من االبتكارات، مبا ا ذلك الزرا ة اةيكولوجية، باة ااااااااااااااااافة إ
 (ال.ERC/18/REP)ب( من الوثيقة 20الفقرة ) "ة والزرا يةاألالراف الفا لة من أجل تشجي  التغيري اةمنائي ا النة  الغالائي

 :إن مؤمتر املنةمة اةقليمي للشرق األدىن ا دورته الرابعة والثالثني، قام مبا يلي )دال(
 "سااااااااااااااتدامة واألمن الغالائي والتغاليةأقّر مبسااااااااااااااامهة الزرا ة اةيكولوجية ا د   التكيف م  تغري املناخ ا املناالق شاااااااااااااابه القاحلة من أجل حتقيق التنمية الزرا ية امل"  

وا عالا الصاااااااااادد، فإن املؤمتر اةقليمي "ناشااااااااااد احلكومات حتديد حوافز وتقدنها للمنتجني الزرا يني، ال ساااااااااايما ( NERC/18/REP5 )أ( من الوثيقة 17 الفقرة)
 )ب( من الوثيقة 17الفقرة )  "املمارسااااااااااااااات الزرا ية اةيكولوجية صااااااااااااااغار املزار ني، لتشااااااااااااااجي  االنتقال إىل نة  زرا ية وغالائية أكثر اسااااااااااااااتدامة، باالسااااااااااااااتناد إىل

NERC/18/REP؛) 
 "ج( من الوثيقة 17الفقرة )  "ود ا أصحاب املصلحة إىل إنشاء منابر والنية وإقليمية لتبادل املعارف واألربات بشأن الزرا ة اةيكولوجية( NERC/18/REP؛) 
 "ة اةيكولوجية وتعميمها وعو أمر يتطّلب تعبئة املوارد والتعاون بني البلدان اليت تتشااااااااااااالر نفس الشاااااااااااواغل الزرا ية وشاااااااااااّج  األ ضااااااااااااء  لى الرتويج ال تماد الزرا 

 (؛NERC/18/REP )د( من الوثيقة 17الفقرة )  "واةيكولوجية
  الزرا ة اةيكولوجية ا ساااياق  قد األم  املتحدة للزرا ة األسااارية  إدراج الزرا ة اةيكولوجية ا املبادرات اةقليمية احلالية وتعزيز  ملها ا جمال"واللب من املنةمة

 (؛NERC/18/REP )أ( من الوثيقة 18الفقرة ) " ( وأعداف التنمية املستدامة2015-2016( و قد األم  املتحدة من أجل التغالية )2028–2019)
 " التعاون الثالثي وبني بلدان اجلنوب واالسااااااااااااااااتفادة من عالم التجارب لتواليد التعاون االسااااااااااااااااتفادة من النجاحات اليت حتققت ا إالار ود   دول اةقلي  من أجل

 (؛NERC/18/REP )ب( من الوثيقة 18الفقرة ) ) "وتشاالر التجارب ا جمال الزرا ة اةيكولوجية
 "حول الدولية واةقليمية من أجل تشااااااااجي  الزرا ة ود   دول اةقلي  للعمل  لى حنو أفضاااااااال يًدا بيد م  املنةمات الشااااااااريكة الناشااااااااطة األارى وم  منةمات الب

 (؛NERC/18/REP )ج( من الوثيقة 18الفقرة )  "اةيكولوجية وتعميمها
 "ن الغالائي والتغالية، وبناء القدرات الوالنية لدول اةقلي  ا اجملاالت ذات الصاااااااااااااااالة بالزرا ة اةيكولوجية من أجل التكيف م  تغري املناخ ا ساااااااااااااااابيل حتقيق األم

)د(  18الفقرة ) "جيذلك د   إ ادة تأعيل األرا اي املتدعورة ورصاد تدعور األرا اي وتقييمه وتأدية دور اساتباقي ا جمال إدارة املرا ي وصاون التنوع البيولو  ا مبا
 (ال.NERC/18/REPمن الوثيقة

  هنج الزرا ة اةيكولوجية  لى أنه يشااااااااااكل أداة مكّملة إىل جانب ابتكارات زرا ية حّدد مؤمتر املنةمة اةقليمي غري الرمسي ألمريكا الشاااااااااامالية، ا دورته األامسااااااااااة، د  )عاء(
 أارى وحث املنةمة  لى العمل بشكل أوثق م  الدول األ ضاء للمضي قدماً بالزرا ة اةيكولوجيةال
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 وإىل الزرا ية، النة  ململتلف التحويل التغيري لد   إمكانات من الزرا ي االبتكار  ليه ينطوي ما إىل كاللك  يشـــــــــــير إذو
 لنة  املساااااااتدام واالساااااااتملدام التكّيف، االل من ذلك ا مبا االبتكار،  لى األساااااااريني املزار ني قدرات تعزيز إىل احلاجة

 والتعّل ؛ املعارف الق ا واالشرتاك العلمية، واحللول األصلية، واملوارد املعارف،
 األول تشرين/أكتوبر ا انعقدت اليت والعشرين السادسة دورأا تقرير من 14 الفقرة ا رّحبت، الزرا ة جلنة أن يستذكر إذو

 دليالً  با تبارعا العشااااااااااااارة اةيكولوجية الزرا ة لعناصااااااااااااار تأييدعا  ن وأ ربت اةيكولوجية؛ بالزرا ة النهوض مببادرة 2018،6
 .البلدان من لكل الوالين السياق  لى بالنف  يعود مبا املستدامة والغالائية الزرا ية النة  تشجي  سبل أحد إىل به ُيسرتشد
 :يلي مبا القيام املنةمة إىل يطلب
 بطريقة و ملها هطيطها ا وابتكارًا استدامة أكثر وغالائية زرا ية نة  إىل املؤدية النهج ومجي  السياسات إدراج (أ)

 املستدامة؛ التنمية ألعداف د ًما كاماًل   تنفيالً  والزرا ة األغالية الستدامة األمسة املبادئ تنفيال أجل من شاملة،
 والتكامل؛ التآزر أوجه تعةي  بغية املستدامة الزرا ية النهج خمتلف دراسة ومواصلة (ب)
 ا اساااتباقية بصاااورة واملشااااركة اساااتدامة، أكثر وغالائية زرا ية نة  إىل الشاااامل التحّول تعزيز ا القيادة وإبراز (ج)

 واالجتما ية؛ والبيئية االقتصادية املقايضات معاجلة إىل اهلادفة اجلهود
  قد إالار  من ذلك ا مبا األسريني، واملزار ني والشباب للنساء احملددة لالحتياجات ااز اعتمام وإيالء (د)

 األسرية؛ للزرا ة املتحدة األم 
 زرا ية نة  حنو االنتقال  ملية ا فعالية أكثر بصورة واملشاركة التزامها تعزيز  لى واألقالي  البلدان ومسا دة (ه)

 :االل من استدامة أكثر وغالائية
 و ااااااااااااا  الريق  ن املسااااااااااااااتدامة، الزرا ية بالنهج املتعلق واألدلة العلوم  لى والقائ  املعياري العمل تعزيز (1)

 عالم مساااااااااامهة لتقيي  وبروتوكوالت وأدوات امتثاهلا، قياس  لى البلدان قدرات ود   مناسااااااااابة مؤشااااااااارات
 والغالائية؛ الزرا ية النة  استدامة ا املمارسات

ا توزيعها، وتيسااااااااري واالبتكار، املعارف الق ا واالشاااااااارتاك العلمية األدلة وحتفيز (2)  النساااااااااء م  اصااااااااوصااااااااً
 األربات وتباادل الو ي مسااااااااااااااتوى ورف  االتصااااااااااااااااالت تعزيز  لى ذاتاه الوقات ا العمال م  والشاااااااااااااابااب
 اجليدة؛ واملمارسات

واألدوات  التكنولوجيات من االساااااااااااتفادة منها، أمور مجلة االل من الزرا ة جمال ا االبتكار وتشاااااااااااجي  (3)
 والتكنولوجيات واالتصااااااااااااااالت املعلومات تكنولوجيا ذلك ا مبا - الساااااااااااااياق م  واملكّيفة الصااااااااااااالة ذات

 القضايا؛ من واسعة لطائفة حالً  يتيح أن نكن أنه إىل نةرا البيولوجية،
 قدرات تنمية يشمل مبا اللبها،  لى بناءً  البلدان، إىل الفين الد   وتقدمي السياسات بشأن احلوار وتيسري (4)

 بلدان بني ما ا التعاون منها، أمور مجلة االل من األساااااااااااريني واملزار ني الصاااااااااااغرية احليازات أصاااااااااااحاب
 وإقامة األاز القطاع م  والشااااااااااااااراكات الثالثي والتعاون واجلنوب الشاااااااااااااامال بلدان بني والتعاون اجلنوب

 األ ضاء؛ البلدان بني ما ا الشبكات
 

 وبرنامج الزرا ية للتنمية الدويل الصاااندوق سااايما ال األارى، وبراجمها املتحدة األم  وكاالت م  تعاوهنا وتعزيز (و)
 املساااؤولة واالساااتثمارات الساااياساااات االل من املساااتدامة، الزرا ية بالنهج النهوض أجل من العاملي، األغالية

 املستدامة؛ التنمية أعداف حتقيق أجل من وتبادهلا املعارف والق التشاركية والبحول
                                                           

6  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MY349_21/MY349_C_2019_21_REV1_ar.pdf 
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 احلصر ال الالكر سبيل  لى ذلك ا مبا املستدامة، الزرا ية املمارسات إدراج ا احملرز التقدم  ن التقارير ورف  (ز)
 .و ملها املنةمة هطيط ا اةيكولوجية، الزرا ة

 :إىل األ ضاء الدول مجي  يدعو

 الزرا ية املمارسااااااااااااااات من واسااااااااااااااعة الائفة بشااااااااااااااأن اربات من الدول عالم به تتمت  ما وتبادل املنةمة د   (أ)
 األمن تعّزز اليت االبتكارات وتشجي  اةيكولوجية، الزرا ة احلصر ال الالكر سبيل  لى ذلك ا مبا املستدامة،
 من وتبادهلا املعارف والق التشاركية والبحول املسؤولة واالستثمارات السياسات االل من والتغالية الغالائي
 .املستدامة التنمية أعداف حتقيق أجل

 األارى واةقليمية الدولية املنةمات م  ذلك ا مبا وتعزيزعا، املصلحة أصحاب املتعددة الشراكات وتشجي  (ب)
 األكادنية واألوسااااااط احلكومية غري املنةمات يشااااامل مبا املدين، واجملتم  األاز والقطاع املزار ني ومنةمات
 .املستدامة الزرا ية للممارسات د ًما اآلارين، املعنيني املصلحة وأصحاب واألفراد

  
 2019يونيو/حزيران  28ا  ا ُتمد
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 هاءالمرفق 
 8/2019 قرارال

 السنة الدولية للفاكهة والخضار
 

 إن المؤتمر،

والصاحية الساتهالك الفاكهة واألضاار والد وة إىل اتباع  احلاجة امللّحة إىل التو ية باملناف  التغالوية إذ يأخذ في الحسبان
 أمناط غالائية صحية من االل زيادة االنتاج واالستهالك املستدامني للفاكهة واألضار؛

 (2025-2016)بقرار اجلمعية العامة لعم  املتحدة الالي يعلن إقامة  قد األم  املتحدة للعمل من أجل التغالية  إذ يذّكرو
واحلاجة إىل تنفيال نة  غالائية مساااااتدامة تعزز األمناط الغالائية الصاااااحية اليت تتضااااامن جممو ة متنّو ة من األغالية واساااااتهالك 

 وفري للفاكهة واألضار؛
تعزيز تنوي  احملاصاااااااااايل وزيادة   لى ،مجلة أمور ، اللمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغالية اليت تنص 10بالتوصااااااااااية  إذ يذّكرو

 إنتاج الفاكهة واألضار؛
، ال سااااااااايما أمراض القلب واألو ية املعديةمبساااااااااامهة الفاكهة واألضاااااااااار املهمة ا الوقاية من األمراض املزمنة غري  إذ يقرّ و

 الدموية والسرالان، والبدانة وداء السكري؛
ةنتاج بالنسبة إىل السبل املعيشية للماليني من األسر الزرا ية الريفية إىل أمهية املمارسات املستدامة ا الزرا ة وا إذ يشيرو

 وصغار املزار ني األسريني حول العامل؛
أمهية مسامهة الفاكهة واألضار، وال سيما احملاصيل األصلية، ا حتقيق األمن الغالائي والتغالية والسبل املعيشية  إذ يدركو

 غار املزار ني األسريني؛ومداايل املزار ني األسريني ال سيما ص
حيال ارتفاع مسااتويات الفاقد واملهدر ا سااالساال إمدادات/قيمة الفاكهة واألضااار، واآلثار االقتصااادية  إذ يراوده القلقو

 والبيئية واالجتما ية السلبية هلالا الفاقد واملهدر؛
 الائية األسرية؛باحلاجة إىل متكني النساء  ن الريق التعلي  لضمان جودة األمناط الغ إذ يقرّ و
من جانب اجملتم  الدويل ساااايساااااع  بصااااورة كبرية ا  2021ساااانة دولية للفاكهة واألضااااار ا  ام  هصاااايصبأن  إذ يقرّ و

والصاااااحية الساااااتهالك الفاكهة واألضاااااار وتعزيز االعتمام العاملي بضااااارورة االرتقاء باألمناط الغالائية  التو ية باملناف  التغالوية
عتمام ا جمال الساااياساااات إىل معاجلة مساااائل االواملعيشاااية الصاااحية من االل اساااتهالك الفاكهة واألضاااار، مبوازاة توجيه 

 واملهدر؛ اةنتاج والفاقد
نة الدولية ومشااااركة منةمة األغالية والزرا ة ساااُتغّطى مبوارد من اارج امليزانية حُتَّدد  لى أن تكاليف تنفيال السااا إذ يشــددو

 الحًقا؛
إىل املاادير العااام إحااالااة عااالا القرار إىل األمني العااام لعم  املتحاادة لكي تنةر فيااه اجلمعيااة العااامااة لعم  املتحاادة  يطلــب

 الة واألضارللفاكهالسنة الدولية  2021دورأا املقبلة وتعلن سنة  ا
2019يونيو/حزيران  28ا  ا ُتمد
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 المرفق واو
 9/2019 القرار

 سنة دولية للشيلمال
 

 إن المؤتمر،

إىل احلاجة امللحة إىل رف  مساااااتوى الو ي بقدرة الشااااايل   لى الصااااامود أمام تغري املناخ ا املناالق املعتدلة الباردة  إذ ينظر
واملناالق شبه اجلافة واملناالق الواقعة ا املرتفعات حيث ال نكن زرا ة سائر احلبوب، وذلك من االل تعزيز إنتاج الشيل  

 واستهالكه  لى حنو مستدام؛ 
ة إىل رف  مسااتوى الو ي بقدرة الشاايل   لى الصاامود ا األرا ااي اهلامشااية والرتبة الرملية وأنواع إىل احلاجة امللحّ  إذ ينظرو

الرتبة الرديئة النو ية واملنملفضة األصوبة ومكافحة األ شاب الضارة حيث ال نكن زرا ة سائر احلبوب، وذلك من االل 
 ام؛زيادة إنتاج الشيل  واستهالكه  لى حنو مستد

نتاج الرتويج لتقنيات اةمن االل الشيل ، املتاحة إىل املناف  التغالوية الفريدة للشيل  وفرصة استهالك منتجات  إذ ينظرو
 لشيل ؛املستدام ل

 2025-2016بقرار اجلمعية العامة لعم  املتحدة الالي   مبوجبه اة الن  ن  قد العمل من أجل التغالية  إذ يذّكرو
   اتباع أمناط غالائية صحية تتضمن جممو ة متنو ة من األغالية؛ماد نة  غالائية مستدامة تشجّ واحلاجة إىل ا ت

الصاااادرة  ن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغالية اليت تشاااج ، من بني مجلة أمور أارى، تنوي   10بالتوصاااية رق   إذ يذّكرو
 احملاصيل لتنوي  األمناط الغالائية؛

إىل اللب املساااااتهلكني  لى املنتجات اململبوزة اليت تتميز بنكهة الشااااايل  الفريدة وبالساااااوق األاصاااااة باملنتجات  إذ يشــــيرو
 اململبوزة اليت حتتوي  لى مستوى منملفض من الغلوتني مقارنة بدقيق القمح؛

 بأمهّية مسامهة الشيل  ا زرا ة األغالية األساسية ا ظّل ظروف منااية غري مالئمة؛ إذ يقرّ و
بأمهّية الشاااااايل  با تبارم حمصااااااوالً جيًدا لتناوب احملاصاااااايل بفضاااااال قدرته  لى مكافحة األ شاااااااب الضااااااارة بفعالية  إذ يقرّ و
 ؛الرتبة الرديئة النو ية، و لى استملدامه كمحصول رائد لتحسني اصوبة األرا ي البور ا
ىل ساااااااابل  يش ماليني األساااااااار الزرا ية الريفية إإىل أمهّية املمارسااااااااات الزرا ية واةنتاجية املسااااااااتدامة بالنساااااااابة  إذ يشــــــيرو

 املزار ني األسريني ا خمتلف أحناء العامل؛ وصغار
املساااااااااامهة التارخيية للشااااااااايل  ا  ااااااااامان األمن الغالائي والتغالية وسااااااااابل العيش واملداايل للمزار ني األساااااااااريني إذ يدرك و

 حمصواًل من حماصيل التغطية واألمسدة األضراء؛اهلام الالي يضطل  به ا املرا ي وإنتاج القش وبا تبارم  والدور
 إزاء احلاجة الراعنة إىل حتفيز إقرار األسواق مبناف  الشيل  وتشجي  سالسل قيمة كفؤة؛ إذ يبدي قلقهو
وقدرته  لى التكيف م  جممو ة واسعة من بيئات اةنتاج وإمكاناته كمصدر وراثي  بالتنوع الوراثي الواس  للشيل  إذ يقرّ و

 ؛مرّكبا إىل أن الشيل  يعترب أحد العناصر املكّونة للشيق ، وعو حمصول لربامج حتسني القمح نةرً 
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 باحلاجة إىل متكني النساء من االل التعلي  لضمان جودة األمناط الغالائية لعسر؛ إذ يقرّ و
من شاااأن هصااايص اجملتم  الدويل لسااانة دولية للشااايل  املساااامهة  لى حنو كبري ا رف  مساااتوى الو ي باملناف   هبأن يقرّ إذ و

التغالوية والصااااحية السااااتهالك الشاااايل  ومدى مالءمة زرا ته ا ظل ظروف منااية غري مالئمة ومتغرية مبوازاة توجيه انتبام 
 السياسات إىل حتسني كفاءة سالسل القيمة؛

 لى أن تكاليف إحياء الساااانة الدولية للشاااايل  ومشاااااركة منةمة األغالية والزرا ة سااااتمّول من موارد من اارج  إذ يشـــّددو 
 امليزانية سيت  حتديدعا الحًقا؛

املتحدة  ألم  املتحدة لكي تنةر فيه اجلمعية العامة لعم ا ام  من املدير العام إحالة عالا القرار إىل أمني يطلب
 السنة الدولية للشيل ال 2025دورأا املقبلة وتعلن سنة  ا

 
 2019يونيو/حزيران  28مد ا ا تُ 



C 2019/REP  G1 

 زايالمرفق 
 10/2019 القرار

 ُدخندولية للالسنة ال
 

 إّن المؤتمر،

إىل احلاجة امللحة إىل رف  مستوى الو ي بشأن مزايا الُدان من حيث قدرته  لى الصمود أمام تغري املناخ ومنافعه  رإذ ينظ
 التغالوية والد وة إىل اتباع أمناط غالائية صحية من االل زيادة إنتاج الُدان واستهالكه  لى حنو مستدام؛

واحلاجة إىل ا تماد  2025-2016بقرار اجلمعية العامة لعم  املتحدة باة الن  ن  قد العمل من أجل التغالية إذ يذّكر و
 نة  غالائية مستدامة تشج  اتباع أمناط غالائية صحية تتضمن جممو ة متنو ة من األغالية؛

اليت تشج ، من بني مجلة أمور أارى، تنوي   الصادرة  ن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغالية 10أيضا بالتوصية إذ يذّكر و
 احملاصيل لتنوي  األمناط الغالائية؛

 بأمهية مسامهة الُدان ا زرا ة أغالية مغالية ا ظّل ظروف منااية غري مالئمة؛إذ يقّر و
أسر صغار املزار ني إىل أمهية املمارسات الزرا ية واةنتاجية املستدامة لسبل  يش ماليني األسر الزرا ية الريفية و إذ يشير و

 ا مجي  أحناء العامل؛
 باملسامهة التارخيية للُدان ا توفري األمن الغالائي والتغالية وسبل العيش ومداايل للمزار ني األسريني؛إذ يعترف و
 قلقه إزاء احلاجة الراعنة إىل حتفيز إقرار األسواق مبناف  الّدان وتشجي  سالسل قيمة كفؤة؛إذ يبدي و
 بالتنوع الوراثي الواس  للُدان وقدرأا  لى التكيف م  جممو ة واسعة من بيئات اةنتاج؛إذ يعترف و
 باحلاجة إىل متكني النساء من االل التعلي  لضمان جودة األمناط الغالائية لعسر؛إذ يعترف و
مستوى الو ي بشأن ا بأن تنةي  اجملتم  الدويل للسنة الدولية للُدان سيساع  بشكل ملحوظ ا رف  أيضً إذ يعترف و

املناف  التغالوية والصحية الستهالك الدان ومدى مالءمة زرا ته ا ظل ظروف منااية غري مالئمة ومتغرية مبوازاة توجيه 
 انتبام السياسات إىل حتسني كفاءة سالسل القيمة؛

تمّول من موارد من اارج  لى أن تكاليف إحياء السنة الدولية للُدان ومشاركة منةمة األغالية والزرا ة سإذ يشّدد و
 امليزانية سيت  حتديدعا الحقا؛

من املدير العام إحالة عالا القرار إىل أمني  ام األم  املتحدة لكي تنةر فيه اجلمعية العامة لعم  املتحدة  يطلب
 .السنة الدولية للُدان 2023ا دورأا املقبلة وتعلن سنة 

 
 2019يونيو/حزيران  28مد ا ا تُ 
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 المرفق حاء
 11/2019قرار ال

 دولي للتوعية بالفاقد والمهدر من األغذيةاليوم ال
 

 إّن المؤتمر،
 

احلاجة امللّحة إىل رف  مساااااااااتوى الو ي باآلثار االقتصاااااااااادية واالجتما ية والبيئية النامجة  ن الفاقد واملهدر من  بالنظر إلى
 األغالية وباحلاجة إىل اهاذ إجراءات الحتواء مشكلة الفاقد واملهدر من األغالية؛

نصاايب الفرد من النفايات الغالائية  إىل هفيض يد و 12من مقاصااد عدف التنمية املسااتدامة  3أن املقصااد  إذ يســتذكرو
األغالية ا مراحل اةنتاج وسالسل  فاقدالعاملية  لى صعيد أماكن البي  بالتجزئة واملستهلكني مبقدار النصف، واحلد من 

 ؛2030ما بعد احلصاد(، تلول  ام  الفاقداةمداد، )مبا ا ذلك 

 ة حيد من كفاءة سلسلة القيمة، وبالتايل استدامة نة  األغالية؛بأن ارتفاع مستويات الفاقد واملهدر من األغالي إذ يقرّ و

بأن ارتفاع مساااااااااتويات الفاقد من األغالية يؤثر سااااااااالباً  لى توافر األغالية واحلصاااااااااول  ليها، وكاللك دال فئات  إذ يقرّ و
 اجملتم  األكثر فقرا ا البلدان املتوسطة واملنملفضة الدال؛

 ألغالية يعتربان من العوامل اليت تكمن وراء تغري املناخ وتدعور البيئة؛إىل أن الفاقد واملهدر من ا إذ يشيرو

إىل أن احلد من الفاقد واملهدر من األغالية سااايؤثر أيضاااا بشاااكل مباشااار ا  دد من أعداف التنمية املساااتدامة  إذ يشــيرو
 األارى؛

اةمدادات الغالائية واملستهلكني  لى احلاجة امللحة إىل رف  مستوى الو ي وتثقيف اجلهات الفا لة ا سلسلة  إذ يدركو
 وجه األصوز، هبدف إحدال تغيري ا السلوك من أجل احلد بطريقة مستدامة من الفاقد واملهدر من األغالية؛

عي جهود  ن قلقه ألن اجلهود املبالولة ا الوقت الراعن ملعاجلة مسااااااااااااااألة احلد من الفاقد واملهدر من األغالية إذ يعرب و
 ؛إىل حد كبري مشتتة

 الدور اهلام للقطاع األاز ا احلد من الفاقد واملهدر من األغالية  لى املستوى العاملي؛ إذ يدركو

بأن االحتفال بيوم دويل للتو ية بالفاقد واملهدر من األغالية من شااأنه أن يسااه  بشااكل ملحوظ ا رف  مسااتوى إذ يقّر و
الو ي  لى مجي  املسااااااتويات باحلاجة إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغالية، وتعزيز اجلهود العاملية واةجراءات اجلما ية 

 ؛12امة من مقاصد عدف التنمية املستد 3لتحقيق املقصد 

ومشااااااركة املنةمة،  ، لى أن التكاليف النامجة  ن االحتفال باليوم الدويل للتو ية بالفاقد واملهدر من األغاليةإذ يشــــّدد و
 ستغطى من املسامهات الطو ية؛

 ألم  املتحاادة لكي تنةر فيااه اجلمعيااة العااامااة لعم  املتحاادةااملاادير العااام إحااالااة عااالا القرار إىل أمني  ااام  إىل يطلـب
 اليوم الدويل للتو ية بالفاقد واملهدر من األغاليةالمن كل سنة سبتمرب/أيلول  29دورأا املقبلة وتعلن يوم  ا

 2019يونيو/حزيران  28مد ا ا تُ 
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 المرفق طاء
 12/2019القرار 

 للشاي اليوم الدولي
 

 إن المؤتمر،

 إىل أن الشاي يشّكل مصدر الرزق الرئيسي ملاليني األسر الفقرية اليت تعيش ا  دد من البلدان األقل منواً؛ إذ يشير
من أعداف التنمية املستدامة( وا احلد من  2إىل أن إنتاج الشاي و هيزم يسامهان ا مكافحة اجلوع )اهلدف إذ يشير و

وا  من أعداف التنمية املساااااااااااااتدامة( 5من أعداف التنمية املساااااااااااااتدامة( وا متكني املرأة )اهلدف  1الفقر املدق  )اهلدف 
 من أعداف التنمية املستدامة(؛ 15االستملدام املستدام للنة  اةيكولوجية الربيّة )اهلدف 

ل مصااااادراً رئيساااااياً للدال ولعائدات الصاااااادرات ا بعض البلدان األشاااااّد فقراً وبا تبارم قطا اً بأّن الشااااااي يشاااااكّ  إذ يقرّ و
 كثيف العمالة يوفّر فرز  مل ا املناالق النائية واحملرومة اقتصادياً  لى وجه األصوز؛

ا البلدان النامية بوصاااااافه ا ااااااطالع الشاااااااي بدور عام ا التنمية الريفية واحلد من الفقر وحتقيق األمن الغالائي  إذ يؤّكدو
 أحد أبرز احملاصيل ذات العائد النقدي؛

ة إىل تو ية الرأي العام بأمهّية الشااااااي بالنسااااابة إىل التنمية الريفية وسااااابل املعيشاااااة املساااااتدامة وإىل  إذ يذّكرو باحلاجة املاساااااّ
 ؛2030حتسني سلسلة القيمة للشاي لتساع  ا حتقيق اطة التنمية املستدامة لعام 

د وة اجلما ة احلكومية الدولية اململتصااااة بالشاااااي إىل بالل املزيد من اجلهود لزيادة الطلب، وال ساااايما ا  ذ يعيد تأكيدإو
ا نساابياً،  اجلهود املبالولة ملعاجلة اخنفاض  ويدعمالبلدان املنتجة حيث يسااّجل نصاايب الفرد من االسااتهالك معدالً منملفضااً

 معدل االستهالك للفرد ا البلدان املستوردة التقليدية؛
ا أنه من شااأن عالا النوع من االحتفال أن يشااج  اهاذ وتنفيال إجراءات مجا ية لتنفيال األنشااطة الدا مة  إذ يضــع ثقتهو

ي بأمهّية الشاااااااي ا مكافحة اجلوع وسااااااوء ةنتاج الشاااااااي واسااااااتهالكه  لى حنو مسااااااتدام، وأن يرف  كاللك مسااااااتوى الو 
 التغالية والفقر؛

 لى أن تكاليف األنشطة الناشئة  ن االحتفال باليوم الدويل للشاي ومشاركة املنةمة سيت  الوفاء هبا من  إذ يشّددو
 االل املسامهات الطو ية؛

 ااااااااااااااه  لى اجلمعية العامة لعم  من املدير العام إحالة عالا القرار إىل أمني  ام األم  املتحدة بغرض  ر يطلب 
 مايو/أيار من كّل سنة يوماً دولياً للشايال 21املتحدة لتبحث ا دورأا التالية ا إمكانية إ الن يوم 

 
 2019يونيو/حزيران  28 ا ا ُتمد
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 المرفق ياء 
 2021-2020 للفترة االشتراكات جدول

 (ألغراض املقارنة 2019-2018 يرد جدول االشرتاكات للفرتة)

 

                                                           
  الصااااااااااااااااادر 73/271 اجلمعية العامة مبوجب القرارتمدته كما ا  2120-1920 اساااااااااااااااتمّد مباشااااااااااااااارة من جدول األم  املتحدة لعنصااااااااااااااابة املقررة للفرتة  1

 ال2018 ديسمرب/كانون األول 22 بتاريو
  الصااااااااااااااااادر 70/245مبوجب القرار  كما ا تمدته اجلمعية العامة 1820-1620 اساااااااااااااااتمّد مباشااااااااااااااارة من جدول األم  املتحدة لعنصااااااااااااااابة املقررة للفرتة  2

 ال2015ديسمرب/كانون األول  23 بتاريو

  
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

 0.060 0.049 أذربيجان

 0.014 0.018 جزر البهاما

 0.044 0.050 البحرين

 0.010 0.010 بنغالديش

 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 
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 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 مجهورية أفريقيا الوسطى

 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

 0.009 0.013 كوت ديفوار

 0.099 0.077 كرواتيا

 0.065 0.080 كوبا

 0.043 0.036 قربز

 0.344 0.311 اجلمهورية التشيكية

 0.005 0.006 مجهورية كوريا الشعبية الدنقراالية

 0.008 0.010 مجهورية الكونغو الدنقراالية

 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
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 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

 0.001 0.001 غينيا بيساو

 0.002 0.002 غيانا

 0.003 0.003 عاييت

 0.008 0.009 عندوراس

 0.161 0.206 عنغاريا

 0.023 0.028 آيسلندا

 0.737 0.834 اهلند

 0.504 0.543 إندونيسيا

 0.471 0.398 مجهورية إيران اةسالمية

 0.129 0.129 العراق

 0.335 0.371 آيرلندا

 0.430 0.490 إسرائيل

 3.748 3.308 إيطاليا
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 0.009 0.008 جامايكا

 9.681 8.565 اليابان

 0.020 0.021 األردن

 0.191 0.178 كازااستان

 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 الدنقراالية 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

 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
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 0.010 0.010 ميامنار

 0.010 0.009 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.007 نيبال

 1.482 1.356 عولندا

 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  مان

 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

 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 سانت كيتس ونيفيس

 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
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 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

 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 الاجيكستان

 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
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 0.103 0.057 أوكرانيا

 0.604 0.616 اةمارات العربية املتحدة

 4.464 4.568 اململكة املتحدة

 0.010 0.010 مجهورية تنزانيا املتحدة

 22.000 22.000 الواليات املتحدة األمريكية

 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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 المرفق كاف
 17/2019قرار ال

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

 إّن المؤتمر
موافقة املؤمتر  لى االتفاقية األاصااااااااااااااة بإدراج عيئة احلور الدولية  اااااااااااااامن نطاق منةمة األغالية والزرا ة  إذ يســـــــــــتذكر

األغالية والزرا ة ا دورأا العاشااارة اليت ُ قدت ا شاااهر نوفمرب/تشااارين  منةمةمن دساااتور  14)"االتفاقية"( مبوجب املادة 
  ؛1961لول سبتمرب/أي 26، والالي دال حيز التنفيال ا 1959الثاين 

من عيئة احلور الدولية االل دورأا األاصااااااااااااااة الثانية املعقودة ا  املقرتحةموافقة املؤمتر  لى التعديالت  إذ يســـــــــــتذكرو
، اليت دالت 1977والتعديالت املقرتحة االل دورأا األاصااة الثالثة ا نوفمرب/تشاارين الثاين  1967أكتوبر/تشاارين األول 

  تاريو تلك املوافقة؛حيز التنفيال ا تبارًا من 
ا أن اهليئة االل دورأا  إذ يســتذكرو فرباير/شاااباط قد ا تمدت تعديالت  6املعقودة ا روما، إيطاليا بتاريو  األاصاااةأيضاااً

 مقرتحة  لى االتفاقية؛
رية حّيز تساااااااااتوجب موافقة املؤمتر  لى التعديالت لكي تدال عالم األا االتفاقيةمن  12من املادة  3إىل أن الفقرة نظًرا و

 الالتنفيال
ا تقرير الدورة احلادية والسااااااااااااااتني بعد املائة للمجلس م  اةشااااااااااااااارة إىل الفه  الالي مفادم أن التعديالت  بعد النظرو
 ال[…] تنطوي  لى التزامات جديدة ترتتب  لى أ ضاء 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 األارى الساااااريعة النمو اليت تسااااااع  ا اساااااتدامة اهليئة الدولية املعنية بأشاااااجار احلور  عيئة احلورهضااااا  
أدرجاات ا نطاااق منةمااة األغاااليااة والزرا ااة لعم  املتحاادة )"املنةمااة"(  واليت تكون)"اهليئااة"(  الشااااااااااااااعوب والبيئااة

 .وأحكام عالم االتفاقيةمن دستور املنةمة  14ألحكام املادة  واالتفاقية احلالية اليت أدف إىل حتقيق ذلك اهلدف
 

                                                           
 املائل وحتته اطاألط ، ويشار إىل النص املدرج باستملدام األط املشطوبيشار إىل النص احملالوف باستملدام   1
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 العضوية - 2المادة 
تتكون الدول األ ضاء ا اهليئة، من الدول األ ضاء أو األ ضاء املنتسبة ا املنةمة اليت تقبل عالم االتفاقية وفًقا  -1

  .من عالم االتفاقية 13ألحكام املادة 
املتحدة وأي جيوز للهيئة، بأغلبية ثلثي دوهلا األ ضاااااء، قبول  ضااااوية الدول األارى اليت تكون أ ضاااااء ا األم   -2

من وكاالأا املتملصااااااصااااااة أو ا الوكالة الدولية للطاقة الالرية، اليت تتقدم بطلب للعضااااااوية وصااااااك رمسي تعلن فيه 
 .قبوهلا هلالا االتفاق بصيغته السارية وقت االنضمام

اللب منها، جيوز للدول األ ضاء أو األ ضاء املنتسبة ا املنةمة ممن ليست أ ضاء ا اهليئة أن متثَّل، بناء  لى  -3
كمراقبني ا دورات اهليئةال وجيوز للدول غري األ ضاء ا املنةمة، ممن تكون أ ضاء ا األم  املتحدة أو أي من 
وكاالأا املتملصاااااااااااااصاااااااااااااة أو الوكالة الدولية للطاقة الالرية أن متثَّل، بناء  لى اللب منها، مبراقبني ا دورات اهليئة، 

 .راقب للدول اليت أقرعا مؤمتر املنةمةووفقا لعحكام ذات الصلة مبنح صفة امل
 

 الوظائف - 3المادة 
  :تضطل  اهليئة بالوظائف التالية

اجلوانب العلمية والتقنية  اجلوانب العلمية والتقنية واالجتما ية واالقتصادية لزرا ات احلور والصفصافدراسة  (أ)
السريعة النمو، واألوض فيهاال باة افة واالجتما ية واالقتصادية والبيئية للحور وغريعا من أنواع األشجار 

إىل  مل اهليئة حول نوع شجرة احلور، جيوز جملمو اأا الفر ية العمل  لى أنواع أارى تؤمن استدامة الشعوب 
والبيئةال وتتمثل أولويات  مل اهليئة ا إنتاج املوارد احلرجية ومحايتها وصوهنا واستملدامها هبدف استدامة 

ت األرا ي والتنمية الريفية والبيئةال ويتضمن عالا العمل مسائل األمن الغالائي وتغري سبل العيش واستملداما
املناخ وبوالي  الكربون وصون التنوع البيولوجي والقدرة  لى الصمود بوجه التهديدات األحيائية وغري 

  .األحيائية، ومكافحة التصحر
التوافق املتبادل بني واملواد بناء  لى  والتكنولوجيا ممارسات اةدارة املستدامة واملعرفة األفكاروتعزيز تبادل  (ب)

 ؛واملنتجني واملستملدمني العاملني ا البحولبني ، املعنيني بالبحول والتطوير
 وترتيب برامج تول مشرتكة؛ (ج)
 وحتفيز تنةي  املؤمترات املقرتنة لوالت الدراسة؛ (د)
 املدير العام للمنةمة؛وتقدمي التقارير والتوصيات إىل مؤمتر املنةمة من االل  (ه)
أو غريعا من األجهزة الوالنية املنصوز اهليئات الوالنية املعنية بأشجار احلور  عيئات احلوروتقدمي توصيات إىل  (و)

 .، من االل املدير العام للمنةمة واحلكومات املعنيةمن عالم االتفاقية 4 ليها ا املادة 
 

  وطنية الحورإنشاء هيئات  - 4المادة 
 معنيةوالنية  حورأن تتملال التدابري الالزمة بأقرب وقت ممكن وبأفضاااال قدراأا، إّما ةنشاااااء عيئة  متعاقدةينبغي لكل دولة 

، أو إذا تعاّلر ذلك، تعيني جهاز والين مناساااااب آارال وينبغي أن حتيل بأشاااااجار احلور واألشاااااجار األارى الساااااريعة النمو
هاز اآلار وبأي تغيري يطرأ  ليه، إىل املدير العام للمنةمة، الالي سااااااايقوم وصاااااااًفا بااتصااااااااز ونطاق اهليئة الوالنية أو اجل
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بتعمي  عالم املعلومات  لى الدول األ ضاااااااااااااااء األارى ا اهليئةال وتقوم كل دولة متعاقدة بإ الم املدير العام مبطبو ات 
  .عيئتها الوالنية أو اجلهاز اآلار

 
 مقر الهيئة - 5المادة 

 .الرئيسي للمنةمة املقرّ يكون مقّر اهليئة ا روما لدى 
 الدورات - 6المادة 

لكل دولة  ضااااااو ا اهليئة أن متثَّل ا دورات اهليئة مبندوب واحد، وجيوز أن يرافقه مناوب، وارباء ومسااااااتشااااااارونال   -1
هل  حق التصاااااويت، فيما  دا املناوب وجيوز للمناوبني، واألرباء واملساااااتشاااااارين أن يشااااااركوا ا مداوالت اهليئة بدون أن يكون 

املفوض بالشاااااكل الواجب ليحل حمل املندوبال ويكون لكل دولة  ضاااااو ا اهليئة صاااااوت واحدال وتُتملال قرارات اهليئة بأغلبية 
ت عالم االتفاقية  لى غري ذلكال ويتألف النصاااااااااااب من أغلبية جمموع الدول األ ضاااااااااااء  األصااااااااااوات املدىل هبا، إال إذا نصااااااااااّ

  .اهليئة ا
ويد و املدير العام للمنةمة، بالتشاااااااااااااااور م  رئيس اللجنة التنفيالية للهيئة، إىل  قد الدورة العادية للهيئة مرّة  -2

واحدة كل أرب  ساااااااااانواتال وجيوز  قد دورات اسااااااااااتثنائية للهيئة من قبل املدير العام للمنةمة وبالتشاااااااااااور م  رئيس اللجنة 
  .الدول األ ضاء ا اهليئة  لى األقل التنفيالية، أو بطلب من اهليئة، أو بطلب من ثلث

 .وتُعقد دورات اهليئة ا املكان الالي حتددم اهليئة داال أرا ي الدول األ ضاء فيها أو ا مقّرعا -3
  .وا بداية كل دورة، تنتملب اهليئة من بني املندوبني رئيًسا ونائبني للرئيس -4
يت  ال ورة ونائبيه ومن رئيس اللجنة التنفيالية ونائبيهوينبغي أن يكون عناك جلنة  امة للدورة تتألف من رئيس الد -5

من  4إيالء توصااايات اهليئة اال تبار الواجب من قبل اهليئات الوالنية وغريعا من األجهزة الوالنية املنصاااوز  ليها ا املادة 
  .عالم االتفاقية

 
 اللجنة التنفيذية - 7المادة 

  .5 ضوا وأ ضاء خمتارين يصل  ددع  إىل  12يكون للهيئة جلنة تنفيالية تتألف من  -1
وتنتملب اهليئة اثين  شاااااار  ضااااااوا للجنة التنفيالية من بني األفراد الالين ترشااااااحه  الدول األ ضاااااااء ا اهليئة بناء  -2

ال ويت  من عالم االتفاقية 4أو األجهزة الوالنية األارى املنصااااااااااااااوز  ليها ا املادة  للحور لى اقرتاحات عيئاأ  الوالنية 
أ ضاااااء اللجنة التنفيالية بصاااافته  الشااااملصااااية ألربأ  األاصااااة، ويةلون ا منصاااابه  ملدة أرب  ساااانواتال وجيوز إ ادة تعيني 

 .انتملاب أ ضاء اللجنة التنفيالية
وجيوز للجنة التنفيالية، من أجل  اااامان تعاون املتملصااااصااااني الضااااروريني، أن هتار من واحد إىل مخسااااة أ ضاااااء  -3

أ المال وتنتهي مدة  ضوية األ ضاء اة افيني م  انتهاء فرتة  ضوية  2ها ا الفقرة إ افيني بنفس الشروط املنصوز  لي
 .األ ضاء املنتملبني
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وتعمل اللجنة التنفيالية، بني دورة وأارى من دورات اهليئة، بالنيابة  ن اهليئة بوصاااااافها جهازعا التنفياليال وتقوم  -4
فيما يتعلق بالتوجه العام للهيئة وبرنامج  ملها، وبدراسة املسائل اللجنة التنفيالية بشكل ااز بتقدمي املقرتحات إىل اهليئة 

  .التقنية وتنفيال الربنامج كما وافقت  ليه اهليئة
 .تنتملب اللجنة التنفيالية من بني أ ضائها رئيسا ونائبا للرئيس -5
الضاااااااااااااارورة إىل يد و املدير العام للمنةمة، بالتشاااااااااااااااور م  الرئيس، إىل  قد دورات للجنة التنفيالية كلما د ت  -6

ذلكال و تم  اللجنة  ند انعقاد كل دورة  ادية للهيئةال كما  تم  مرة واحدة  لى األقل بني دورتني  اديتني للهيئةال كما 
 . تم  مرة واحدة  لى األقل بني دورتني  اديتني للهيئة

 .تقدم اللجنة التنفيالية تقاريرعا إىل اهليئة -7
 

 األمين - 8المادة 
عام للمنةمة أمنَي اهليئة من بني كبار املوظفني ا املنةمة، ويكون األمني مسااااااااااااااؤواًل أمام املدير العامال ويقوم يعنّي املديُر ال

  .أمني اهليئة بأداء واجباته تسب ما يتطلب  مل اهليئة
 

 األجهزة الفرعية – 9المادة 
وافر األموال الالزمة ا الباب ذي جيوز للهيئة،  ند الضاارورة، إنشاااء عيئات فر ية وجلان ومجا ات  مل، رعًنا بت -1

الصااااااااااااالة من امليزانية املعتمدة للمنةمةال ويد و املدير العام إىل  قد دورات اهليئات الفر ية واللجان ومجا ات العمل عالم، 
 .بالتشاور م  رؤساء عالم األجهزة

أهنا تتكون من دول أ ضاااااء تكون العضااااوية ا األجهزة الفر ية مفتوحة أمام مجي  الدول األ ضاااااء ا اهليئة، أو  -2
  .خمتارة من اهليئة، أو من أفراد يعينون بصفته  الشملصية بالصورة اليت حتددعا اهليئة

 
 المصروفات - 10المادة 

تتحمل احلكومات واملنةمات املعنية، مصاااروفات مندويب الدول األ ضااااء ا اهليئة واملناوبني واملساااتشاااارين،  ند  -1
  .األجهزة الفر ية، وكاللك مصروفات املراقبنيحضورع  دورات اهليئة أو 

 .تتحمل الدول اليت حيمل أ ضاء اللجنة التنفيالية جنسياأا، مصروفاأ   ند حضورع  دورات اللجنة التنفيالية -2
يتحمل األفراد الالي يد ون بصااااافته  الشاااااملصاااااية إىل حضاااااور دورات اهليئة أو املشااااااركة ا  ملها أو ا  مل  -3

  .نفقاأ ، إال  ندما يُطلب منه  أداء مهام حمددة نيابة  ن اهليئة أو أجهزأا الفر يةأجهزأا الفر ية 
  .تتحمل املنةمة مصروفات األمانة -4
تتحمل احلكومة املضاااااااااااايفة املصااااااااااااروفات اة ااااااااااااافية املتعلقة بدورات اهليئة أو اللجنة التنفيالية  ندما تعقد عالم  -5

كومة املضاايفة مصااروفات املطبو ات املتعلقة بدورات اهليئة واللجنة التنفيالية الدورات ا مكان غري مقر اهليئةال وتتحمل احل
 .واألجهزة الفر ية، اململتلفة  ن تقارير عالم الدورات
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جيوز للهيئة أن تقبل املسااااامهات الطو ية بشااااكل  ام أو ا ما يتعلق مبشاااااري  أو أنشااااطة حمددة للهيئةال وتساااادد  -6
نةمة بإنشااائهال ويكون قبول عالم املسااامهات الطو ية وإدارة حساااب األمانة وفقًا عالم املسااامهات ا حساااب أمانة تقوم امل

 .للقوا د املالية للمنةمة
 

 اللئحة الداخلية - 11المادة 
للهيئة ا تماد وتعديل الئحتها الداالية، بأغلبية ثلثي أ ضاااااااائها، مبا يتفق م  الالئحة العامة للمنةمةال وتدال الالئحة  جيوز

  .الداالية للهيئة، وأي تعديل  ليها، حيز التنفيال بعد موافقة املدير العام للمنةمة، وا تبارًا من تاريو عالم املوافقة
 

 التعديلت - 12المادة 
 .تعديل عالم االتفاقية بأغلبية ثلثي أ ضاء اهليئةجيوز  -1
جيوز ألية دولة  ضااااااااو ا اهليئة اقرتال تعديل عالم االتفاقية،  لى أن ترساااااااال املقرتحات إىل املدير العام للمنةمة  -2

فورًا مجي  الدول قبل بدء دورة اهليئة اليت ساااتناقش فيها املقرتحات مبائة و شااارين يوًما  لى األقلال  لى املدير العام أن يبلغ 
  .األ ضاء ا اهليئة لمي  التعديالت املقرتحة

تصاااااااااااااابح التعااديالت فعااالااة فقط مبوافقااة مؤمتر املنةمااة وذلااك ا تبااارًا من تاااريو عااالم املوافقااةال و لى املاادير العااام  -3
مة واألمني العام لعم  للمنةمة أن يبلغ مجي  الدول األ ضاااء ا اهليئة ومجي  الدول األ ضاااء واأل ضاااء املنتساابني ا املنة

  .املتحدة بتلك التعديالت
ال تساااري التعديالت اليت تنطوي  لى التزامات جديدة للدول األ ضااااء ا اهليئة إال  لى كل دولة  ضاااو  قب  -4

ال وتودع صاااااااااااكوك قبول التعديالت اليت تتضااااااااااامن التزامات جديدة لدى املدير العام للمنةمةال ويقوم املدير يهاموافقتها  ل
للمنةمة بإاطار مجي  الدول األ ضااااء ا اهليئة ومجي  الدول األ ضااااء واأل ضااااء املنتسااابني ا املنةمة واألمني العام  العام

لعم  املتحاادة باااللااك القبولال وتةاال احلقوق وااللتزامااات األاااصاااااااااااااااة بااأي من الاادول األ ضااااااااااااااااء ا اهليئااة الااالين مل يقبلوا 
 . عة ألحكام عالم االتفاقية اليت كانت سارية قبل التعديلالتعديالت اليت تنطوي  لى التزامات جديدة اا

 قبول االتفاقية - 13المادة 
يت  قبول عالم االتفاقية من جانب أية دولة  ضاااااو أو  ضاااااو منتساااااب ا املنةمة بإيداع وثيقة قبوهلا لدى املدير  -1

 .الوثيقةالعام للمنةمة، ويصبح عالا القبول نافاًلا  ند تلقي املدير العام ملثل عالم 
ويصاااااابح قبول عالم االتفاقية من جانب الدول غري األ ضاااااااء ا املنةمة نافاًلا من تاريو موافقة اهليئة  لى اللب  -2

  .من عالم االتفاقية 2العضوية البًقا لنص املادة 
نةمة ويبّلغ املدير العام للمنةمة مجي  الدول األ ضاااء ا اهليئة ومجي  الدول األ ضاااء واأل ضاااء املنتساابني ا امل -3

  .واألمني العام لعم  املتحدة لمي  حاالت القبول اليت أصبحت نافالة
وجيوز قبول عالم االتفاقية م  إبداء حتفةات،  لى أال يؤاال هبالم التحفةات إال بإمجاع الدول األ ضاااااااااااء ا اهليئة  ليهاال 

ي حتفةاتال وكل  ضااو من أ ضاااء اهليئة ال و لى املدير العام للمنةمة إبالغ مجي  الدول األ ضاااء ا اهليئة  لى الفور بأ
 .يرد االل ثالثة أشهر من تاريو اةبالغ يعترب قاباًل هلالم التحفةات
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 التطبيق اإلقليمي - 14المادة 
األ ضااااء ا اهليئة أن تعلن بو اااول،  ند قبول عالم االتفاقية، األرا اااي املشااامولة باشااارتاكها ا االتفاقيةال وا  الدول لى 

غياب مثل عالا اة الن يعترب االشاااارتاك شااااامال لكامل األرا ااااي اليت تكون الدولة العضااااو مسااااؤولة  ن  القاأا الدوليةال  
 .16من املادة  2رعًنا بأحكام الفقرة  وجيوز تعديل نطاق التطبيق اةقليمي بإ الن الحق

 تفسير االتفاقية وتسوية المنازعات – 15المادة 
إذا تعالر  لى اهليئة تسوية أي نزاع بشأن تفسري عالم االتفاقية أو تطبيقها، حيال النزاع إىل جلنة تتألف من  ضو يعينه كل 

وتشااااكل توصاااايات عالم اللجنة، وإن كانت غري  أالراف النزاع، ومن رئيس مسااااتقل خيتارم أ ضاااااء عالم اللجنةال منالرف 
ملزمة بطبيعتها، أساسا ة ادة نةر األالراف املعنية ا املو وع الالي أثار األالفال وإذا تعالر تسوية النزاع هبالم الطريقة، 

 .تسويتهحيال إىل حمكمة العدل الدولية البقا للنةام األساسي هلالم احملكمة، مامل تتفق أالراف النزاع  لى الريقة أارى ل
 االنسحاب - 16المادة 

جيوز ألية دولة  ضااااو ا اهليئة أن تعطي إشااااعارًا بانسااااحاهبا من اهليئة ا أي وقت بعد انقضاااااء ساااانة واحدة من  -1
تاريو قبوهلا هلالم االتفاقيةال ويصااااابح عالا اةشاااااعار نافاًلا بعد ساااااتة أشاااااهر من تاريو تسااااالمه من قبل املدير العام للمنةمة، 

مجي  الدول األ ضااااااااء ا اهليئة والدول األ ضااااااااء واأل ضااااااااء املنتسااااااابني ا املنةمة واألمني العام لعم  الالي يقوم بإبالغ 
 .املتحدة باستالم عالا اةشعار

 لى الدولة العضااااااااو ا اهليئة اليت تكون مسااااااااؤولة  ن العالقات الدولية ألكثر من إقلي  أن حتدد  ند اةشااااااااعار  -2
األقالي  اليت يسري  ليها االنسحابال وا غياب مثل عالا التحديد، يعترب االنسحاب  بانسحاهبا من االتفاقية، اةقلي  أو

 تقدممنطبًقا  لى كل األقالي  اليت تكون عالم الدولة العضاااو مساااؤولة  ن  القاأا الدوليةال وجيوز لدولة  ضاااو ا اهليئة أن 
ولة  ن  القاأا الدوليةال وتعترب أية دولة من الدول إشعارًا باالنسحاب بالنسبة ةقلي  أو أكثر من األقالي  اليت تكون مسؤ 

األ ضاء ا اهليئة تقدم إشعارًا بانسحاهبا من املنةمة، كأهنا ا نفس الوقت، قدمت إاطارًا بانسحاهبا من اهليئة، ويسري 
  . ضاء املنتسبنيعالا االنسحاب  لى مجي  األقالي  اليت تكون الدولة العضو مسؤولة  ن  القاأا الدولية، باستثناء األ

 انقضاء االتفاقية - 17المادة 
تنقضااااي عالم االتفاقية إذا اخنفض  دد الدول األ ضاااااء ا اهليئة إىل أقل من سااااتة، ما مل يقرر األ ضاااااء الباقون باةمجاع 

ومجي  الدول  ومبوافقة مؤمتر املنةمة،  لى االف ذلكال و لى املدير العام للمنةمة إبالغ مجي  الدول األ ضااااء ا اهليئة،
 .األ ضاء واأل ضاء املنتسبني ا املنةمة واألمني العام لعم  املتحدة بانقضاء االتفاقية

 بدء نفاذ االتفاقية - 18المادة 
مبجرد أن يصااابح اثنا  شااار  ضاااوا ا اهليئة أو أ ضااااء منتسااابني من بني أ ضااااء املنةمة  االتفاقيةيبدأ نفاذ عالم  -1

 .من عالم االتفاقية 13من املادة  1ثائق القبول البقا لنص الفقرة أالرافًا فيها، وذلك بإيداع و 
وا ما يتعلق بالدول اليت عي أ ضااااااااااااء بالفعل ا اهليئة واليت تصااااااااااابح أالرافا ا عالم االتفاقية، فإن أحكام عالم  -2

إىل  20األساااااسااااي هليئة احلور الدولية الالي ا تم د ا الدورة الثانية للهيئة اليت  قدت من  النةاماالتفاقية حتل حمل أحكام 
 .ا إيطاليا 1948أبريل/نيسان  28
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 اللغات ذات الحجية - 19المادة 
 الهلالا االتفاقية متساوية ا احلجية واةسبانيةليزية والفرنسية كتكون النصوز اةن

 
 2019يونيو/حزيران  28مد ا ا تُ 
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 المرفق الم 
 كلمة قداسة الحبر األعظم، البابا فرنسيس

 ، حاضرة الفاتيكانSala Regiaقاعة 

 
مندويب الدول والوكاالت اململتلفة  والساااااااااااادة املوقّرين، Enzo Benechالساااااااااااّيد  رئيس املؤمترايت إىل تحيّ به أتوجّ 

 ومجي  املشاركني ا عالم الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر منةمة األغالية والزرا ة لعم  املتحدةال 
ه بالتحية والتقدير  لى وجه األصااااااوز إىل املدير العام الربوفسااااااور جوزيه غرازيانو دا ساااااايلفا الالي وأوّد أن أتوجّ 

الشكر  لى  ملكال كما أتقدم بالتهنئة لصاحب  جزيلسيملتت  واليته لدى عالم املنةمة بعد أسابي  قليلة من اليومال لك 
أرجو أن نتمكن بفضااال مساااا دة اجلمي  وتعاوهن  من أن شاااو دونيو  لى انتملابه مديرًا  اًما للمنةمةال و  الدكتورالساااعادة 

طة أل التنمية املسااااتدامةمن أعداف  2و 1تعاوننا، مبسااااؤولية والتزام، لتعزيز وزيادة اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدفني  واصاااالن
األطريتني وغري املقبولتني،  املعّقدتني، وبالتايل القضاااء  لى آفيت اجلوع وانعدام األمن الغالائي 2030عام التنمية املسااتدامة ل

 من السر ة والفعاليةال  مبزيدٍ 
بأن الكثري من  ولو أننا نقرّ وال يزال حتقيق اهلدف املتمثل ا القضاااااااااااااااء التام  لى اجلوع حول العامل حتديًا كبريًا، 

 امليام الصااااااااااااحلة التقدم قد أحرز  لى عالا الصاااااااااااعيد ا العقود األاريةال ومن أجل مكافحة قلة الغالاء وقلة الوصاااااااااااول إىل
بشاااكل رئيساااي من قلة التعاالف  تنب  املأسااااة فإّن عالمللشااارب يتعنّي  لينا التدال  لى مساااتوى مسااابباأما األسااااسااايةال 

  عف اةرادة االجتما ية والسياسية ا الوفاء بااللتزامات الدوليةال من الكثريين و  من جانب كرتالال و دم ا
النهج  وإنّ مناال  وإمنا عي شأن يعين كاًل  ،حصرًا أكثر البلدان فقرًا و عًفا هص قلة الغالاء وامليام مسألةً  وليست

تملفيف منه الالالي نعتمدم جيعلنا مسااااؤولني، بطريقة أو بأارى، إما  ن زيادة  الاب العديد من إاوتنا وأاواتنا وإما  ن 
مساع (ال فنحن مد وون مجيًعا إىل 2019مايو/أيار  18)أنةر األطاب املوجه إىل أ ضاااااااااااااااء احتاد بنوك األغالية األورويب، 

 أبسط حقوقه  األساسيةال  احرتامصراخ يأسه  وإجياد سبل لتمكينه  من البقاء  لى قيد احلياة و 
افض الفاقد واملهدر من األغاليةال ولكي يتحقق عالا، سااااااتكون زيادة الو ي  ا لنا تاحةامل ويتمثل أحد الساااااابل

باملشااكلة وتعزيز حس املسااؤولية االجتما ية اسااتثمارًا جمديًا  لى املدى القريب والبعيدال وساايقوم اجليل الشاااب بدورم بنقل 
ا مناااااهعاااااالم الشااااااااااااااهاااااادة إىل األجياااااال التاااااالياااااة    بااااااألمر املقبول مل تعاااااد ة االجتماااااا ياااااةاباااااأن عاااااالم املاااااأسااااااااااااااااااا إدراكاااااً

 ال (50، الفقرة "’Laudato Si")أنةر التعمي  البابوي 
أما تزايد أ داد الالجئني  رب  الوعناك صاااااااااالة بديهية بني  دم االسااااااااااتقرار البيئي واألمن الغالائي وحركات اهلجرة

ن أ لى  املتحدة، فيدلنام  ألا الفتة الصااادرة  نات األارية الءاةشااارة إىل اةحصااا ، م أحناء العامل ا الساانوات األارية
مشاااااكلة البلد الواحد عي مشاااااكلة األسااااارة البشااااارية كلهاال وهلالا السااااابب ينبغي تشاااااجي  التنمية الزرا ية ا املناالق األكثر 
 اااااعًفا وتعزيز قدرة األرا اااااي  لى التكيف واساااااتدامتهاال والسااااابيل الوحيد لكي يتحقق ذلك عو  رب االساااااتثمار ا تنمية 

 من جهة أارىال  ،جل التنميةألو رب استنباط سياسات مبتكرة وتضامنية  من جهة التكنولوجيا
جهات مناسبة لتنسيق الرتتيبات الضرورية واحلامسة عي وإن منةمة األغالية والزرا ة وغريعا من املنةمات الدولية 

املتعددة  األجهزةوال ساايما الشاارائح األشااد فقرًا  لى الساال  األساااساايةال وينبغي لتلك   اليت ترمي إىل  اامان حصااول اجلمي
األالراف أن حتةى بالد   من جانب احلكومات واملؤسااااسااااات التجارية واألوساااااط األكادنية ومؤسااااسااااات اجملتم  املدين 
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االل  من اليت   الّتعهد هبا،لتزامات ق األعداف واالها أن حيقّ وأفراد القطاع األازال فمن شأن تضافر جهود األالراف كلّ 
املسااؤولية  ن بلداهن  وجمتمعاأ ، واألع ،  ن  برامج وسااياسااات قادرة  لى مسااا دة السااكان احملليني ا اكتساااب حسّ 

 حياأ ال 
 

ة إىل وبد   اجلهود العاملية الرامي ، يد التأكيد  لى التزام الكرساااااي الرساااااويل بالتعاون م  املنةمةأوأود اتاًما أن  
القضااااء  لى اجلوع ا أحناء العامل و ااامان مساااتقبل أفضااال لكوكبنا وللبشااارية مجعاءال بارك اهلل  ملك  وتفانيك  من أجل 

 الشكرال بالغ ميّن  حتقيق التقدم احلّق ألسرتنا البشرية الكبريةال ولك 
 



 

 

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

 األعضاء الرئيس
 (Delphine Borione ة)السيد فرنسا (María Cristina Boldorini)السيدة األرجنتني  )عولندا( Hans Hoogeveen السيد 
 (Jennifer Fellowsكندا )السيدة  )السيد صالل يوسف أمحد الطراونة( األردن 
 ( Traore Koneمايل )السيدة  (Mohammad Hossein Emadi مجهورية إيران اةسالمية )السيد 
 (Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor)السيد  ماليزيا (Kayoya Masuhwa)السيد  زامبيا 
 (Terri Sarch)السيدة  اململكة املتحدة  (Tamara Villanueva ةشيلي )السيد 
 (Don Symeنيوزيلندا )السيد  (Ni Hongxing)السيد  الصني 
 

 لجنة المالية
 (2021 حزيرانيو/نيو  - 2019)يوليو/تموز 

  األعضاء الرئيس
 Imelda Smolcicة السيد

 واي(غورو أ)
 مجهورية مصر العربية )السيد عيث   بد اهلادي( (Vladimir Kuznetsov)السيد االحتاد الروسي 
 (Mitiku Tesso Jebessaإثيوبيا )السيدة 
 (Lynda Haydenأسرتاليا )السيدة 

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

 (Rahila Rabiou Tahirou)السيدة  النيجر  (Heiner Thofernأملانيا )السيد  

 (Emily Katkar)السيد  الواليات املتحدة األمريكية (Rodrigo Estrela de Carvalhoالربازيل )السيد  
 (Toru Hisazome)السيد  اليابان (Manash Mitraبنغالديش )السيد  
   

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

 األعضاء الرئيس
 األردن )السيد  لي 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

 )جي (األرجنتني  2019ديسمرب/ كانون األول  31
 )دال(أملانيا 

 (باء)باكستان 
 )ألف(السودان 

 )دال(كندا 
 (ألف)الكونغو 

 )دال(إسبانيا 
 (ألفمجهورية مصر العربية )

 زمبابوي )ألف(
 فنلندا)دال(

 9املكسيك )جي ( 

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

 )جي (الربازيل 

 )دال( بلجيكا

 )عاء(بولندا 

 (ألفاجلزائر )

 4()ألفغينيا االستوائية 

  (باءالصني )

 (جي غواتيماال )
 (ألفليسوتو )

 ( دالاململكة املتحدة )
 )عاء( عنغاريا

 )دال(اليابان 

 5 (باءأفغانستان ) 2021 ديسمرب/ كانون األول 31

 6 )باء(الكويت 

 7 )جي ( املكسيك

 8 )ألف( نيجرييا

 ()دال عولندا

 (دالالواليات املتحدة األمريكية )

 ( عاء)االحتاد الروسي 

 (ألف)بوركينا فاسو 
 (باءمجهورية إيران اةسالمية )

 ( باءمجهورية كوريا )

 )دال( السويد
 )دال( سويسرا

 ال2019 يا  امنغوال وأ 2018و 2017 يا  امعالا املقعد  وزنبابويتيث تشغل  املنةمةا جملس نتملب موزنبابوي إىل اتفاق لتقاس  مقعد نغوال أ (  توصلت1)
 ال2019و 2018 يوكولومبيا ا  ام 2017ا  ام عالا املقعد املكسيك تيث تشغل اجمللس االقتصادي واالجتما ي ا نتملب مكولومبيا إىل اتفاق لتقاس  مقعد املكسيك و  توصلت  (2)
 ال2019ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1وإسبانيا مدة واليتهما من  لكسمربغوستكمل  2018ديسمرب/كانون األول  31استقالت اليونان والنرويج من منصبهما ا تبارًا من   (3)
 االستوائيةال( تشغله غينيا 2020-2018حد بلدان القائمة ألف )أمقعد يت  شغله بالتناوب من قبل   (4)
 ال2021و 2020 يا  اماهلند و  2019ا  ام تيث تشغل أفغانستان عالا املقعد  ا جملس املنةمةنتملب مإىل اتفاق لتقاس  مقعد أفغانستان واهلند  (  توصلت5)
 ال2021ا  ام وأفغانستان  2020و 2019 يا  امتيث تشغل الكويت عالا املقعد  ا جملس املنةمةنتملب مإىل اتفاق لتقاس  مقعد الكويت وأفغانستان  (  توصلت6)
 ال2021و 2020 يا  امبريو و  2019ا  ام عالا املقعد املكسيك تيث تشغل  ا جملس املنةمةنتملب مإىل اتفاق لتقاس  مقعد املكسيك وبريو  (  توصلت7)
  ال2021و 2020 يكوت ديفوار ا ا  امو  2019ا  ام عالا املقعد نيجرييا تيث تشغل  ا جملس املنةمةنتملب مكوت ديفوار ونيجرييا إىل اتفاق لتقاس  مقعد   (  توصلت8)
 



 

 

 أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 دولة عضو 194

 عضوان منتسبان
 منظمة عضو واحدة

 
 الحتاد األورويب )منةمة  ضو(ا

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل
 إسواتيين

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اةمارات 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
 دتايلن

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد

 تشيكيا
 توغو
 توفالو

 توكالو ) ضو منتسب(
 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان

 جزر فرويه ) ضو منتسب(
 جزر كوك

 جزر مارشال
 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدنقراالية

 مجهورية إيران اةسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الدنقراالية الشعبية
 مجهورية الو الدنقراالية 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  مان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 الاجيكستان
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني

 فنزويال )مجهورية البوليفارية(
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربز
 قطر

 قريغيزستان
 فريدي كابو

 كازااستان
 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

 السعوديةاململكة العربية 
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار

 ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 نيوى
 عاييت
 اهلند

 عندوراس
 عنغاريا
 عولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA421/A 
 




