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 اجمللس
 )2019 متوز/يوليو 1 من ا(اعتبارً 

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

 7أذربيجان

 3ألرجنتنيا

 2األردن

 1أسرتاليا

 1أفغانستان

 1كوادورإ

 8أملانيا

 6أندورا

 3أنغوال

 3أوغندا

 3الربازيل

 3بلجيكا

 3فاسو بوركينا

 10بريو

 1اجلزائر

 3جزر البهاما

 4اجلمهورية الدومينيكية

 2مجهورية كور�

 1مجهورية مصر العربية

 1جنوب أفريقيا

 4جنوب السودان

 3زميبابوي

 2سري النكا

 2لصنيا

 2غينيا االستوائية

 3غينيا

 14 ,3فرنسا

 11، 2الفلبني

 1فنلندا

 12، 2فييت �م

 3قطر

 1ىكابو فريد

 1لكامريونا

 3كندا

 3كوستاريكا

 2الكونغو

 15، 3الكويت

 5ماليز�

 3املكسيك

 1اململكة العربية السعودية

 16ململكة املتحدةا

  9مو�كو

 2نيكاراغوا

 1ابكستان

 13، 3لنمساا

 1اهلند
 3الوال�ت املتحدة األمريكية

 2الياابن
  .2020يونيو/حزيران  30 إىل) 2017مدة الوالية: من �اية الدورة األربعني للمؤمتر (يوليو/متوز   1
 .)2021الثانية واألربعني للمؤمتر (إىل �اية الدورة  2018يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   2
 .2022يونيو/حزيران  30) إىل 2019مدة الوالية: من �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران   3
 .)2021ؤمتر (يوليو/متوز ) إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للم2019احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران  مدة الوالية: من �اية الدورة  4
 .2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يناير/كانون الثاين  1ماليز� حمّل اتيلند من  حّلت  5
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2019يوليو/ متوز  1حّلت أندورا حمّل مقدونيا الشمالية من   6
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2019يوليو/ متوز  1حّلت أذربيجان حمّل إستونيا من   7
 .2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يوليو/ متوز  1أملانيا حمّل إيطاليا من  حّلت   8
 .2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يوليو/ متوز  1مو�كو حمّل بلغار� من  حّلت  9

 ).2021) إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/ متوز 2019بريو حمّل شيلي من �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر ( حّلت  10
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل ميامنار حمّل الفلبني من   11
 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/متوز  2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل إندونيسيا حمّل فييت �م من   12
 .2022يونيو/حزيران  30 إىل 2020يوليو/متوز  1النمسا من حمّل إسرائيل  ستحلّ   13
 .2022يونيو/حزيران  30إىل  2020يوليو/متوز  1 من فرنساحمّل إيطاليا  ستحلّ   14
 .2022يونيو/حزيران  30إىل  2020 األول كانون/ديسمرب 1الكويت من حمّل السودان  ستحلّ   15
 .2020 يونيو/حزيران 30 إىل 2019يوليو/متوز  1من سبانيا حمّل إاململكة املتحدة  حّلت  16
 .)2021 يوليو/متوزإىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ( 2020يوليو/متوز  1االحتاد الروسي من حمّل إسبانيا ستحّل   17

 اجمللس
 )2020 متوز/يوليو 1 من (اعتبارا

  MehboobKhalid السيد: للمجلس املستقل الرئيس
  6أذربيجان

  3جزر البهاما

  3بلجيكا

  3الربازيل

  3فاسو بوركينا

  1الكامريون

  3كندا

  2الصني

  1أفغانستان

  5أندورا

 3أنغوال

  3األرجنتني

  1أسرتاليا

 8إيطاليا

 2الياابن

 2األردن

 9 ,3الكويت

 3املكسيك

 1مو�كو

 10ميامنار

 2 نيكاراغوا
 1ابكستان

 11بريو

 3قطر

 2مجهورية كور�

 1مجهورية مصر العربية

  2االستوائيةغينيا 

 1إريرت�

 1أملانيا

 3غينيا

 1اهلند

 14إندونيسيا

 7إسرائيل

 2الكونغو

 4كوستاريكا

 1كواب

 4اجلمهورية الدومينيكية

 1اململكة العربية السعودية

 1جنوب أفريقيا

 4جنوب السودان

  12إسبانيا

 2سري النكا

  1السويد

 13 ,1اتيلند

 1تونس

 3أوغندا

 1اململكة املتحدة

 3املتحدة األمريكيةالوال�ت 

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

 .)2021إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر ( 2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل ميامنار حمّل الفلبني من   10
 ).2021) إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يوليو/ متوز 2019بريو حمّل شيلي من �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر ( حّلت  11
 .إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 2020يوليو/متوز  1ستحّل إسبانيا حمّل االحتاد الروسي من   12
 إىل �اية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر. 2022يناير/كانون الثاين  1ستحل ماليز� حمّل اتيلند من   13
   .إىل �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل إندونيسيا حمّل فييت �م من   14
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 يتعلق ما يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية ملنظمة خاص رأي أي عن تعرب ال عرضــــــها وطريقة اإلعالمية املواد هذه يف املســــــتخدمة األوصــــــاف
 إىل اإلشـــــارة تعرب وال وختومها. حدودها بتعيني أو بســـــلطاهتا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين ابلوضـــــع
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 .ذكره يرد مل مما مثيالهتا على تفضيلها أو
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 األشكال. من شكل
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 املرفقات
 بعد املائة للمجلس والستني الثالثةجدول أعمال الدورة  -ألف
 الواثئققائمة  -ابء

 2018احلساابت املراجعة للمنظمة لعام : مشروع قرار لالعتماد من قبل املؤمتر -جيم
 واالجتماعات الرئيســـــــــــية األخرى اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة -دال

 2021-2019الفرتة  يف
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 إجراءات الدورة
 

 البنود االفتتاحية
 
ديســـــــــــــمرب/كانون األول  6إىل  2عقد اجمللس دورته الثالثة والســـــــــــــتني بعد املائة يف روما خالل الفرتة املمتدة من  -1

 ، الرئيس املستقل للمجلس.Khalid Mehboobبرائسة السيد  2019
 

 1بيان املدير العام
 
 دونيو بياً� أمام اجمللس. ألقى املدير العام السيد شو -2
 

 2واجلدول الزمين اعتماد جدول األعمال
 
مال جدول األع واعتمدأشـــــار اجمللس إىل إعالن االختصـــــاصـــــات وحقوق التصـــــويت املقدم من االحتاد األورويب  -3

 هبذا التقرير. املرفق ألف. ويرد جدول األعمال يف لصيغة املعّدلةواجلدول الزمين للدورة اب
 

 3الصياغـــة واألعضاء فيهاانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة 
 
(الكامريون)،  Clémentine Ananga Messinaاجمللس ثالثة نواب لرئيس دورته احلالية: الســــــــــــــيدة  انتخب -4

 (اململكة املتحدة). Marie Therese Sarchوالسيد هشام حممد بدر (مجهورية مصر العربية) والسيدة 
 
(فرنسا) رئيسة للجنة الصياغة إىل جانب ما يلي من األعضاء:  Delphine Borioneاجمللس السيدة  وانتخب -5

االحتاد الروســـــي واألرجنتني وأســـــرتاليا وأفغانســـــتان وأنغوال واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية مصـــــر العربية وزميبابوي وفرنســـــا 
 وفنلندا وفييت �م وكندا واهلند والياابن.

  

                                                      
  /7CL 163/PVو CL 163/PV/1لوثيقتان ا  1
  /7CL 163/PVو CL 163/PV/1و CL 163/INF/3و CL 163/INF/1و  163/1CL الواثئق  2
  /7CL 163/PVو CL 163/PV/1 الوثيقتان  3
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 بر�مج العمل وامليزانية
 

  20214-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
 
اجمللس تقارير جلنيت الرب�مج واملالية واالجتماع املشــــــــــــــرتك بينهما يف ما يتعلق ابلتعديالت يف بر�مج العمل  أقرّ  -6

 .2021-2020وامليزانية للفرتة 
 
  إّن اجمللس:و  -7
 

ا ابلوثيقة اليت تربز فيها التوجيهات والقرارات اليت صدرت عن املؤمتر والتعديالت األولية اليت اقرتحه رّحب (أ)
 املدير العام؛

ألن إدارة التعديالت املقرتحة ســــتتم ضــــمن حدود املســــتوى اإلمجايل للميزانية املعتمدة  وأعرب عن ارتياحه (ب)
لوفورات يف التكــاليف والز�دات يف الكفــاءة من دون ماليني دوالر أمريكي من خالل ا 1 005.6البــالغ 

 ؛13/2019ا لقرار املؤمتر أن يؤثر ذلك سلًبا على تنفيذ بر�مج العمل املتفق عليه وفقً 

على أمهية احلفاظ على متام قدرات اخلدمات اللغوية  وأكدتعدد اللغات يف املنظمة،  وشــــــــــــــّدد على أمهية (ج)
، مبا يف ذلك يف ما خيص ترمجة املطبوعات الرئيســـــــــــية 2021-2020ضـــــــــــمن بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 واملطبوعات اهلامة األخرى؛

راعاة متوجيهات بشــــــأن ضــــــرورة من  بعد املائة يف دورته احلادية والســــــتنيما صــــــدر عنه  ا علىوأكد جمددً  (د)
 أولو�ت مجيع البلدان، مبا فيها البلدان املتوسطة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العليا؛

صــــــــة لعمل املنظمة خبصــــــــوص االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وبر�مج  ورّحب (ه) ابملوارد اإلضــــــــافية املخصــــــــّ
اجلة ومنظمة الصــحة العاملية واليت من شــأ�ا مع املشــرتك بني املنظمة بشــأن ســالمة األغذية املشــورة العلمية

 طلبو سة لتعميم مفهوم التنوع البيولوجي؛ تراكم األعمال غري املنجزة ذات الصلة؛ فضال عن املوارد املكرّ 
 إدراج مجيع هذه املوارد اإلضافية يف بر�مج العمل اجلاري؛

 التمويل من املوارد املتاحة؛ا يكفي من مبمكتب املفتش العام زويد ت وتطّلع إىل (و)

، يف ما يتعلق بعمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت، ابالتفاق القاضي إبدراج مؤشر ورّحب (ز)
 من إطار نتائج خطط العمل العاملية الثالثية يف إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة؛

 شباب كوسيلة لتوفري منتد�ت للحوار والتواصل؛إنشاء جلنة شؤون املرأة وجلنة شؤون ال وأثىن على (ح)

                                                      
يف الوثيقة  5) والفقرة 7إىل  2الويب من  على لحقاتامل( CL 163/3و )2ومذكرة املعلومات  1مذكرة املعلومات ( CL 163/3و CL 163/3الواثئق   4
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ومكتب للدول اجلزرية الصــــــغرية النامية وأقل البلدان منوا والبلدان  ؛ابقرتاح إنشــــــاء مكتب لالبتكار ورّحب (ط)
 اســـلبيً ثريًا ا أثمالك املوظفني اخلاص هبؤثر شـــريطة أالّ يو  ؛وجمموعة التنوع البيولوجي ؛النامية غري الســـاحلية

 إنشائها؛ وافق علىرات الوحدات الفنية، على قد

) والوظــائف املنقحــة املــدرجــة يف امليزانيــة CL 163/3 ابلوثيقــة 1اهليكــل التنظيمي احملــّدث (امللحق  وأقرّ  (ي)
 .)CL 163/3 ابلوثيقة على الويب 5(امللحق 

 
 3 اجمللس على التوزيع املنقح لالعتمادات الصــــافية حبســــب أبواب امليزانية على حنو ما هو مبّني يف اجلدول ووافق -8

 .CL 163/3 الوثيقةمن 
 

 تقارير جلان اجمللس
 

 تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج
  5)2019والدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين 

 
 اجمللس تقرير االجتماع املشرتك وقام مبا يلي: أقرّ  -9
 

ام جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية واالجتماع املشــــرتك بشــــأن اســــتخدإليها  تا ابلنتائج اليت توصــــلأخذ علمً  (أ)
ان التابعة جمللس واللجوثيقة ذات صــــــلة بذلك على ا من األمانة عرض طلبعليه  املنفقة، وبناءً ألرصــــــدة غري ا

ســـاق مع االتضـــمان وثيقة احلاجة إىل هذه ال. وســـرتاعي أكرب جوهريتتســـم بطابع مناقشـــة من أجل إجراء له 
من الالئحة املالية والقواعد واللوائح املالية املرعية األخرى للمنظمة،  2-4القاعدة املنصـــــــــــــوص عليها يف املادة 

 األمم املتحدة والكيا�ت املعنية األخرى؛ ة إىل املمارسات ذات الصلة املعمول هبا يفإضافً 

على االســــتمرار يف بذل اجلهود يف ما يتعلق بســــياســــة املنظمة وعملياهتا  تقدم، وحثّ ا أحرز من مب وأشــــاد (ب)
وإجراءاهتا اخلاصــــة مبنع وعدم التســــامح إطالقًا مع التحّرش والتحّرش اجلنســــي وســــوء اســــتغالل الســــلطة، 

 يف إطار زإدراج مؤشــر أداء رئيســي معزّ  وتطّلع إىل ة إىل احلماية من االســتغالل واالعتداء اجلنســيني؛إضــافً 
جلميع  ملوظفنيخاصــــة مبدى رضــــا اصــــلة  ات؛ وإجراء دراســــة اســــتقصــــائية ذ2021-2020النتائج للفرتة 

االت الثالث اليت لوكا تزويدحتليل بشـــــــــــأن القيمة املضـــــــــــافة احملتملة يف ما يتعلق بإجراء ؛ و موظفي املنظمة
لتحرش عاءات اربات متخصـــصـــة مشـــرتكة حول وظائف التحقيق ذات الصـــلة إبدخبتوجد مقارها يف روما 

 ؛االستغالل واالعتداء اجلنسينيو اجلنسي 

إعادة ة عملياملزيد من النقاش حول تعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ضــــــــــــــمن إجراء  وتطّلع إىل (ج)
تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، والتقدم احملرز يف تعزيز الشـــراكات والتعاون، مبا يف ذلك يف اجملاالت 

ي ا إىل جنب مع بر�مج األغذية العاملمن املنظمة أن تقوم جنبً  وطلباالســــــــــــــرتاتيجية واإلدارية واملالية؛ 
                                                      

  /7CL 163/PVو PV/3 CL/163و CL 163/PV/2و JM 2019.2/3و CL 163/12و )1مذكرة املعلومات ( CL 163/6و CL 163/6الواثئق   5
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لتعاون  بشـــــأن جدوى دمج الوظائف اإلدارية، وز�دة اوالصـــــندوق الدويل للتنمية الزراعية بتوفري تقييم أويل
نمية لى جملس املنظمة واجملالس التنفيذية للصـــــــــندوق الدويل للتعرض عيف بعض وظائف الرقابة، على أن ي

 ؛2020الزراعية وبر�مج األغذية العاملي للنظر فيه يف دوراهتا املزمع عقدها يف �اية عام 

ابلتوقعات  اا بيد"، وأخذ علمً للمعلومات اإلضافية اليت وردت بشأن مبادرة "العمل يدً  وأعرب عن تقديره (د)
جتنــب فرض التزامــات مــاليــة إضـــــــــــــــافيــة على عــاتق املنظمــة،  خيصذات الصــــــــــــــلــة، مبــا يف ذلــك يف مــا 

اهلدفني  اكأداة لتســـريع وترية إعمال أهداف التنمية املســـتدامة خصـــوصًـــ املقصـــود منها  ســـتخدام الاب ورحب
مجيع البلدان، مبا يف ذلك البلدان ذات إدراج تطوير هذه املبادرة، وكذلك  مواصــــــــــــــلة وتطّلع إىل، 2و 1

 الدخل املتوسط؛

اجمللس ابلدور النشـــــط الضـــــروري الذي تؤديه الوكاالت املوجودة يف روما يف التحضـــــري ملؤمتر القمة  وإذ أقرّ  (ه)
يضــــــــــا على د أشــــــــــدّ لألمني العام لألمم املتحدة، فإنه  ةحتت القيادة املباشــــــــــر  ،العاملي حول النظم الغذائية

 بشكل كامل يف العملية التحضريية من البداية.املنظمة إشراك أعضاء  احلاجة إىل

 
 الرب�مجتقرير الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة 

  6)2019نوفمرب/تشرين الثاين  4-8(
 

 يلي: تقرير جلنة الرب�مج وقام مبا على اجمللس  صادق -10
 

إىل شـــــــكل خاص بمع التوصـــــــيات املنبثقة عن تقييم إطار النتائج االســـــــرتاتيجية للمنظمة، مشـــــــريًا  اتفق )أ(
 :احلاجة إىل

وعمليــة إعــادة تنظيم منظومــة األمم  2030 عــام خطــة مع متوائمــة تكون للمنظمــة اســــــــــــــرتاتيجيــة )1(
 املتحدة اإلمنائية؛ 

  الرئيسي؛ املقر يف الفنية القدرات على سلًبا التأثري دونمن  امليدانية املكاتب عمل تعزيز )2(

ديد (مبا يف ذلك مؤشـرات النتائج) مبا يشـمل إجراء اجلسـرتاتيجي اال طاراإلوضـع شـاملة ل عملية )3(
قائمة بذاهتا ومشاورات األعضاء واألجهزة الرائسية للمنظمة، إضافة إىل مشاورات مشاورات مع 

 ؛مكثفة على مجيع املستو�تداخلية 

 ؛2ومذكرة املعلومات  1مذكرة املعلومات  - CL 163/4 إىل املعلومات اإلضافية الواردة يف الوثيقة وأشار

ى بلورة رؤية املنظمة عل عوشـــجّ بتقييم اســـرتاتيجية املنظمة اخلاصـــة ابلشـــراكات مع القطاع اخلاص،  بورحّ  (ب)
يف ما تقوم به بقدر أكرب الشــــــــــــــراكات  هذا النوع من جديدة للشــــــــــــــراكات مع القطاع اخلاص، وإدماج

                                                      
 CL 163/PV/4و CL 163/13 Rev.1و CL 163/11 Rev.1و )2ومذكرة املعلومات  1مذكرة املعلومات ( CL 163/4و CL 163/4الواثئق   6
 CL 163/PV/7و
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ارب ، مبا يف ذلك املتعلق منها بتضـــعمل، مع التشـــديد على ضـــرورة أن تكون عمليات العناية الواجبة من
 ذا الصدد؛ شراكات شفافة وتعاون شفاف يف هومصحوبة بمتوازنة  املصاحل،

أبمهية مواءمتها  أقرّ و ابلتقدم احملرز بشأن اسرتاتيجية املنظمة احملدثة اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني،  ورحب (ج)
 ؛2020إعداد خطة عمل املنظمة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف عام  وتطّلع إىلمع األطر الدولية، 

آبخر املعلومات عن اســــــــــــــرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية، ويف ما يتعلق ابعتماد  ورحب (د)
املســتدام"، اســتذكر املصــطلحات املســتخدمة ضــمن نطاق  الصــحي "النمط الغذائي بشــأنمفهوم جديد 

نظمة األغذية الذي شـــــــــاركت يف عقده م األمم املتحدة، مبا يف ذلك يف املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية
 ؛وجود اتساق مع اللغة املتفق عليها يف األمم املتحدة د على ضرورةوشدّ ، والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

أمهية حافظة  على دوشدّ ابلتقرير املرحلي عن تنفيذ خطة العمل بشأن مقاومة مضادات امليكروابت،  بورحّ  (ه)
املنظمة املتعلقة مبقاومة مضــــــــادات امليكروابت ومســــــــؤوليتها املشــــــــرتكة يف ما خيص الرتويج لالســــــــتخدامات 

عاون املنظمة مع لت وأعرب عن تقديرهكروابت يف البيئة والقطاع الزراعي، ياحلكيمة واملناســـــــــــبة ملضـــــــــــادات امل
 ؛األمانة املشرتكة الثالثية ضمن إطاروان منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احلي

يف التقدم احملرز يف  2020املزمع عقدها يف شـــــــهر مايو/أ�ر  املقبلةأن تنظر جلنة الرب�مج يف دورهتا  وطلب (و)
 ؛اجلهود الرامية إىل القضاء على طاعون اجملرتات الصغرية

ابلعملية التشـــــاورية الشـــــاملة اليت أجريت بناًء على طلب مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني،  وأشـــــاد (ز)
 ؛اسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية واعتمد

ادية واألربعني، ته احلابلعملية التشـــــاورية الشـــــاملة اليت أجريت بناًء على طلب مؤمتر املنظمة يف دور  وأشـــــاد (ح)
 )CL 163/13 Rev.1(الوثيقة  لعناصــــر العشــــرة للزراعة اإليكولوجيةمن اعلى النســــخة املنقحة  وصــــادق

 ؛ابعتبارها وثيقة قابلة للتعديل

لة حبســـب األبعاد بشـــأن املســـامهات الطوعية املفصّـــ  2مذكرة املعلومات  -CL 163/3وأخذ علًما ابلوثيقة  (ط)
 .بشكل منتظم أن يتم توفري هذا النوع من املعلومات وطلبالرباجمية واجلغرافية، 

 

 )2019مايو/أ�ر  22-20تقارير الدورات السادسة والسبعني بعد املائة (
 )2019أكتوبر/تشرين األول  31-30والسابعة والسبعني بعد املائة (

  7) للجنة املالية2019نوفمرب/تشرين الثاين  8-4والثامنة والسبعني بعد املائة (
 

اجمللس على تقارير الدورات السـادسـة والسـبعني بعد املائة والسـابعة والسـبعني بعد املائة والثامنة والسـبعني  صـادق -11
 بعد املائة للجنة املالية، وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
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الدول األعضــــاء كافة على دفع اشــــرتاكاهتا املقررة يف موعدها  حثّ إذ أخذ علًما ابلوضــــع املايل للمنظمة،  (أ)
 وابلكامل؛

حســبما هو معروض  2018ابعتماد املؤمتر ملشــروع القرار بشــأن احلســاابت املراجعة للمنظمة لعام  وأوصــى (ب)
 ؛CL 163/5من الوثيقة  11يف الفقرة 

على بذل  حثّ و ابلتزام إدارة املنظمة ابستعراض إدارة املوارد البشرية فيها، ورفع معنو�ت املوظفني؛  ورحب (ج)
يف ما يتعلق بتفويض الســـــلطات، وختفيض معدل الوظائف الشـــــاغرة، وحتســـــني  املزيد من اجلهود، خاصـــــةً 

لى مســـــألة اجلدارة حلفاظ عالتمثيل اجلغرايف والتكافؤ بني اجلنســـــني، ال ســـــيما على املســـــتو�ت العليا مع ا
 شّددو ابعتبارها املعيار األساسي، واعتماد عمليات توظيف تتسم بقدر أكرب من الشفافية؛  قواالستحقا

كمال الدراســـــــة إ ع إىلوتطلّ القدرات والقيادة املهنية داخل مكتب املوارد البشـــــــرية؛ توافر إىل  على احلاجة
ضــع ، وكذلك إىل و املوظفني ابلنســبة إىل مجيع موظفي املنظمةبشــأن مدى رضــا  2019ة لعام ياالســتقصــائ

جبداول زمنية ونتائج ينبغي حتقيقها لتحســـــــني إدارة املوارد البشـــــــرية  خطة عمل للموارد البشـــــــرية مشـــــــفوعةً 
 املنظمة؛ يف

تمادات بتأكيد التطبيق الكامل الع ورحبوأخذ علًما ابملعلومات اإلضـــــــــــــافية عن بر�مج التعاون التقين؛  (د)
احلصــــول  ع إىلوتطلّ ؛ 2019ديســــمرب/كانون األول  31حبلول  2017-2016بر�مج التعاون التقين للفرتة 

ة على معلومات منتظمة عن تنفيذ بر�مج التعاون التقين وأدائه يف التقارير املقبلة اليت ســــرتفع إىل جلنة املالي
 عن الوضع املايل للمنظمة؛

التقييم الشــــــــامل لرب�مج التعاون التقين الذي ســــــــيعرض على  اســــــــتعراض 2020يف عام  أن يتمّ  ع إىلوتطلّ  (ه)
 اجمللس من خالل جلنيت املالية والرب�مج؛

 توجيهات اللجنة بشأن املسائل املتعلقة ابلرقابة، مبا يف ذلك يف ما خيص التقدم امللموس احملرز يف تنفيذ وأقرّ  (و)
  تنفذ بعد؛اليت ملالعالقة من اإلدارة تطبيق التوصيات  وطلبتوصيات جلنة املراجعة واملراجع اخلارجي، 

ديد؛ وأشار ابلتقدم احملرز يف تعيني املفتش العام اجل بورحّ استقاللية مكتب املفتش العام؛  د على أمهيةوشدّ  (ز)
، ا يكفي من التمويل، من اعتمادات بر�مج العمل وامليزانية احلاليةمبمكتب املفتش العام  تزويد ضـــــــــــرورةإىل 

 .كتباملاستعراض الصيغة املنقحة مليثاق  ع إىلوتطلّ ملعاجلة عبء العمل املتزايد الذي يواجهه؛ 
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 التاسعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية تقريـر الدورة
 8)2019أكتوبر/تشرين األول  21-22(

 
تقرير الدورة التاسعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وال سّيما توصيات اللجنة على اجمللس  صادق -12

 :تطّلع هبذا الصدد إىلمن الالئحة العامة للمنظمة"، و  12من املادة  10املتعلقة "إبجراءات االقرتاع عمًال أبحكام الفقرة 
 

 احلصول على دراسة مقارنة بشأن القواعد وأفضل املمارسات يف األمم املتحدة وسائر اهليئات ذات الصلة؛ (أ)

 الرئيس املستقل للمجلس مع اجملموعات اإلقليمية؛ اتمشاور و  (ب)

ى، وجلان أخر  اجمللس عن طريق جلنة الشــــــــؤون الدســــــــتورية والقانونية من جانبومناقشــــــــة هذه املســــــــائل  (ج)
 .حسب املقتضى

 
كاء، مبا يشمل مبادرات التعاون مع سائر املنظمات الدولية والشر  ته،اجمللس بعمل فرع قانون التنمية وأنشط وأشاد -13

 تعميم املعلومات املتصلة هبذه األنشطة على األعضاء واألجهزة الرائسية وسائر املنتد�ت. وشّدد على أمهية
 

وأخذ اجمللس علًما ابإلشــارة إىل املناقشــة اليت أجرهتا جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية بشــأن اســتخدام األرصــدة  -14
مناقشــــــــات أخرى عن  ةالدور الذي تضــــــــطلع به اللجنة يف أي وأّكد أمهية(أ) أعاله،  9الفقرة غري املنفقة املشــــــــار إليها يف 

 املوضوع. هذا
 

 جلنة األمن الغذائي العامليتقرير 
 

 تقرير الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي
  9)2019أكتوبر/تشرين األول  14-18(

 
 يلي: وقام مبا  الغذائي العامليالدورة السادسة واألربعني للجنة األمن تقرير على اجمللس  صادق -15

 
يف ظـــل وجود  2030على التحـــدي املتمثـــل يف القضــــــــــــــــاء التـــام على اجلوع حبلول عـــام  أعـــاد التـــأكيـــد (أ)

(أي ما يناهز شخًصا واحًدا من أصل كل تسعة أشخاص يف العامل) يعانون حالًيا من  نسمةمليون  820
 ؛على مدى السنوات املاضية تصاعدياجتاه  يف ظّل وجوداجلوع 
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واملتمثل يف عدم ترك أحد خلف الركب من  2030االلتزام الكامن يف صــــــــــــــلب خطة عام  وأكد جمدًدا (ب)
اختاذ خطوات ملموســـة أكثر لدعم األشـــخاص املوجودين يف أوضـــاع هشـــة والبلدان األشـــد ضـــعًفا خالل 

 ؛والوصول إىل أكثر الفئات معا�ة من اإلمهال

، ســـالمة عدد من االعتبارات من بينهاما يكتســـيه  على مؤكًداتوصـــيات ا يرد يف التقرير من علًما مبوأخذ  (ج)
األغذية، و�ج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة، والقضاء على الفقر، واملساواة بني اجلنسني، 

 من الغذائي وحتســــــــني التغذية،حتقيق األ من أمهية من أجلعدم املســــــــاواة، أوجه والشــــــــباب، والبيا�ت، و 
 ؛سياساتالبني تقارب حتقيق اللعملية للتوصيات املنبثقة عن وأشار كذلك إىل الطابع الطوعي 

الذي يوفر، من خالل مســــارات عمله املواضــــيعية  2023-2020بر�مج العمل املتعدد الســــنوات للفرتة  وأقرّ  (د)
من أهداف التنمية  2املرتّبة حبســــــب األولوية، إطارًا شــــــامًال لتســــــريع وترية التقدم يف حتقيق مقاصــــــد اهلدف 

 ؛10، مع اإلشارة يف الوقت ذاته إىل احلاشية ذات الصلة الواردة يف تقرير اللجنة2030املستدامة حبلول عام 

أمهية التنفيذ الفعال لرب�مج العمل املتعدد الســـــــــــنوات الذي ســـــــــــيتوقف على املوارد البشـــــــــــرية واملالية  وأبرز (ه)
 ؛عملية حمكمة لتعبئة موارد يف هذا اجملالاتباع إىل  ودعاالكافية، مع مراعاة عبء عمل معقول، 

لحة اسعة من أصحاب املصواستذكر أن اللجنة تشكل املنتدى الدويل واحلكومي الدويل األمشل جملموعة و  (و)
 ؛اللجنة مبا يصدر عنيتشاطرون املسؤولية عن األخذ  الذينامللتزمني 

 ؛اللجنة يف التحضري ملؤمتر القمة العاملي حول النظم الغذائية إشراكالنظر يف  شجعو  (ز)

وأشار إىل احلاجة إىل إقامة توازن أمثل بني فريق اخلرباء التابع للجنة ومناقشات اجللسات العامة؛ واعتماد  (ح)
 .عددةبلغات متأساليب عمل حمّسنة وشفافة وكفؤة، مبا يف ذلك توفري منتجات وخدمات مناسبة 

 
 املسائل املتعلقة ابحلوكمة

 
  202311-2020بر�مج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

 
 .هوأقرّ  2023-2020 للفرتة استعرض اجمللس بر�مج عمله املتعدد السنوات -16
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 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية والستني بعد املائة
 12)2019أبريل/نيسان  8-12(

 
ا حبـــــالـــــة تنفيـــــذ القرارات اليت اختـــــذهـــــا اجمللس يف دورتـــــه أ -17  ئـــــةالســــــــــــــتني بعـــــد املـــــااحلـــــاديـــــة و خـــــذ اجمللس علمـــــً

 .)2019 نيسان/أبريل 8-12(
 

 املسائل األخرى
 

 13التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 جرى تقدمي عروض أمام اجمللس عن املواضيع التالية لغرض اإلحاطة فقط: -18
 

ســـــــــبتمرب/أيلول  13-2األمم املتحدة ملكافحة التصـــــــــحر (الدورة الرابعة عشـــــــــرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  (أ)
 )، اهلند؛2019

 ؛2021-السنة الدولية للقضاء على عمل األطفال و  (ب)

املســــــــتجدات األخرية يف العمليات احلكومية الدولية اخلاصــــــــة ابلرصــــــــد واإلبالغ بشــــــــأن أهداف التنمية و  (ج)
 املستدامة ورفع التقارير عنها لعمل املنظمة؛

الـــذي يتنـــاول حـــاالت التبـــاطؤ واالنكمـــاش  2019ير حـــالـــة األمن الغـــذائي والتغـــذيـــة يف العـــامل لعـــام وتقر  (د)
 االقتصادي اليت تؤثر على اجلوع.

 
 14أساليب عمل اجمللس

 
 ادرة الصــــــــــــأســــــــــــاليب عمله، وكذلك ابلتوصــــــــــــيات  ىا علا ابلتحســــــــــــينات اليت أدخلت مؤخرً أحاط اجمللس علمً  -19

 .من التحسينات يف املستقبل زيداملجراء إباألعضاء عن 
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 15انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي
 

اجمللس ســتة أعضــاء يف اجمللس التنفيذي لرب�مج  انتخب، 2011يوليو/متّوز  2الصــادر يف  7/2011عمًال ابلقرار  -20
) حبســــــــــب 2022ديســــــــــمرب/كانون األول  31إىل  2020يناير/كانون الثاين  1األغذية العاملي، ملدة ثالث ســــــــــنوات (من 

 التوزيع التايل:
 

 16القائمة ألف: أنغوال والصومال •
 القائمة ابء: اململكة العربية السعودية •
 17القائمة جيم: األرجنتني •
 القائمة دال: كندا وأملانيا •

 
 التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي

  201818عن أنشطته يف سنة 
 

ب -21 ع إىل اجمللس املرفو  )الرب�مج( اجمللس ابلتقرير الســــــــــــــنوي للمجلس التنفيــــذي لرب�مج األغــــذيــــة العــــاملي رحــــّ
 على هذا التقرير. وصادق 2018االقتصادي واالجتماعي وإىل جملس منظمة األغذية والزراعة بشأن أنشطته يف عام 

 
 التحديد مبا يلي:وقام اجمللس على وجه  -22

 
نتائج أداء الرب�مج من حيث حتقيق أهدافه االســــــــــــــرتاتيجية مدعوًما إبجنازات األبعاد اخلاصـــــــــــــة  أثىن على (أ)

 بنتائج اإلدارة؛

يف امليدان الذين يعملون يف ظل ظروف حافلة ابلتحد�ت من أجل التصدي  الرب�مجابلتزام موظفي  وأقرّ  (ب)
 ،ســــــــــــــواءٍ  ) على حــــدٍّ L3( 3) وL2( 2لعــــدد ال ســـــــــــــــــابق لــــه من حــــاالت الطوارئ من املســــــــــــــتويني 

 مبا يشمل األزمات املمتدة؛
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يناير/كانون الثاين  1مقعد منتخب يف جملس املنظمة، على أن تشغل أنغوال هذا املقعد من  بتشاطرتوصلت أنغوال وجنوب أفريقيا إىل اتفاق يقضي   16

 .2022ديسمرب/كانون األول  31إىل  2022يناير/كانون الثاين  1وجنوب أفريقيا من  2021ديسمرب/كانون األول  31إىل  2020
 توصـــــــــــــلت األرجنتني واجلمهورية الدومينيكية إىل اتفاق يقضـــــــــــــي بتشـــــــــــــاطر مقعد منتخب يف جملس املنظمة، على أن تشـــــــــــــغل األرجنتني هذا املقعد   17

ديســــــــــــمرب/كانون  31إىل  2021يناير/كانون الثاين  1واجلمهورية الدومينيكية من  2020ديســــــــــــمرب/كانون األول  31إىل  2020 يناير/كانون الثاين 1من 
 .2022األول 
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ب (ج)  2021-2017رطــة الطريق املتكــاملــة مبــا فيهــا اخلطــة االســــــــــــــرتاتيجيــة للفرتة اابلتنفيــذ اجلــاري خلــ ورحــّ
والتخطيط االســرتاتيجي القطري ابإلضــافة إىل اســتعراض اإلطار املايل واإلطار املنّقح للنتائج على مســتوى 

 ومبادئها؛ 2030الرب�مج، مبا جيعل اسرتاتيجية الرب�مج متوائمة متاًما مع خطة عام 

قيق أهداف ب الشــركاء يف ســبيل حتمبشــاركة الرب�مج يف جهود الشــراكة والتعاون وابلتزامه إىل جان ورّحب (د)
 .2و 1التنمية املستدامة وال سيما اهلدفني 

 
 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة

  202119-2019واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 
 

 ، على حنو ما هو وارد 2021-2019للفرتة لس اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســــــــــــــية للمنظمة اجمل أقرّ  -23
 .هبذا التقرير دال املرفقيف 

 
 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس

  20)2020يونيو/حزيران  8-12(
 

بصـــــــــــــيغته )، 2020يونيو/حزيران  12-8عمال املؤقت لدورته الرابعة والســـــــــــــتني بعد املائة (اجمللس جدول األ أقرّ  -24
 .CL 163/INF/2 الوثيقة الواردة يف

 
  21ؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفنيملتعيني ممثل 

 
(ج) من النظام األساسي للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة،  6عمًال أبحكام املادة  -25
، املمثل الدائم املناوب لالحتاد الروســــــــــي لدى  CherednichenkoDenisالســــــــــيد  اجمللس، نيابًة عن املؤمتر، تعيني أّكد

، وكعضــو مناوب 2019ديســمرب/كانون األول  31حىت يف اللجنة ، كعضــو Anton Minaevاملنظمة، ليحّل حمّل الســيد 
  ، يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني.2022ديسمرب/كانون األول  31إىل  2020يناير/كانون الثاين  1من  ااعتبارً 
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 22 تعيني �ئب املدير العام
 

 .Elizabeth A. Bechdolهو السيدة  أبلغ املدير العام اجمللس أبنه يعتزم تعيني �ئب مدير عام جديد -26
 

 يف منصب �ئب املدير العام للمنظمة. Elizabeth A. Bechdolاجمللس تعيني السيدة  أّكدوقد  -27
 

 23بيان ممثل جهازي متثيل املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة
 

ثيل املوظفني جهازي مت ، رئيس احتاد موظفي الفئة الفنية يف املنظمة، بياً� نيابة عنJakob Skoet ألقى السيد -28
 ة.املنظم يف
 

توجد  قام هبا كبار املسؤولني يف املمثليات الدائمة اليتجلسة إحاطة بشأن الز�رة امليدانية اليت 
 24)2019سبتمرب/أيلول  29-22مقارها يف روما إىل كل من تركيا وجورجيا (

 
ا يف بشأن الز�رة امليدانية اليت قام هبا كبار املسؤولني يف املمثليات الدائمة اليت توجد مقارهتلقى اجمللس معلومات  -29

 .)2019سبتمرب/أيلول  29-22تركيا وجورجيا (روما إىل كل من 
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 املرفق ألف

 املائة للمجلسبعد  نيالستو  الثالثةجدول أعمال الدورة 

 إجراءات الدورة

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها -2

 بر�مج العمل وامليزانية

 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -3

 تقارير جلان اجمللس

تقرير االجتماع املشـــــــرتك بني الدورة الســـــــابعة والعشـــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثامنة والســـــــبعني  -4
 )2019املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين  بعد

 )2019نوفمرب/تشرين الثاين  8-4تقرير الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج ( -5

 ) والسابعة والسبعني بعد املائة 2019مايو/أ�ر  22-20تقارير الدورات السادسة والسبعني بعد املائة ( -6
نوفمرب/تشــــــــــــرين الثاين  8-4) والثامنة والســــــــــــبعني بعد املائة (2019أكتوبر/تشــــــــــــرين األول  30-31(

 ) للجنة املالية2019

  2018منظمة األغذية والزراعة  -احلساابت املراجعة  6-1 

 حالة االشرتاكات واملتأخرات  6-2 

 )2019أكتوبر/تشرين األول  23-21تقريـر الدورة التاسعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( -7

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 ) 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14تقرير الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ( -8

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة

 2023-2020بر�مج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  -9

 )2019أبريل/نيسان  12-8حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية والستني بعد املائة ( -10
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 املسائل األخرى

 منظمة األغذية والزراعةالتطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية  -11

 أساليب عمل اجمللس  -12

 بر�مج األغذية العاملي: -13

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي 13-1 

 2018التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  13-2 

األجهزة الرائســـــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــية األخرى اجلدول الزمين الجتماعات  -14
  2021-2019الفرتة  يف

 ) 2020يونيو/حزيران  12-8جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس ( -15

 أية مسائل أخرى -16

  نيجلنة املعاشات التقاعدية للموظفؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف ملتعيني ممثل  16-1 

 تعيني �ئب املدير العام 16-2 

 بيان ممثل جهازي متثيل املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة 16-3 
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 املرفق ابء

 قائمة الواثئق
CL 163/1 جدول األعمال املؤقت 
CL 163/2 تقريـر الدورة التاسعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 )2019أكتوبر/تشرين األول  21-23(
CL 163/3  2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

CL 163/3 Information 
Note 1 

 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
CL 163/3 Information 

Note 2 
 2017-2016و 2015-2014املسامهات الطوعية يف الفرتات املالية 

 2019-2018و
CL 163/3-WA2  حتديث -على الويب: فرضيات الز�دة يف التكاليف  2امللحق  
CL 163/3-WA3  2021-2020إطار النتائج للفرتة  على الويب: 3امللحق 

 األهداف االسرتاتيجية والوظيفية - 
CL 163/3-WA4  2021-2020على الويب: مؤشرات النواتج واملقاصد للفرتة  4امللحق 
CL 163/3-WA5  على الويب: عدد الوظائف حبسب الرتب والوحدات التنظيمية 5امللحق 
CL 163/3-WA6  2021-2020على الويب: تعديالت على االعتمادات الصــــــــــــــافية للفرتة  6امللحق 

 حسب اإلدارات واملكاتب
CL 163/3-WA7  االعتمادات الصافية واملوارد من خارج امليزانية :على الويب 7امللحق 

 حبسب األبواب واألقاليم 2021-2020 للفرتة
CL 163/4  للجنة الرب�مجتقرير الدورة السابعة والعشرين بعد املائة 

  )2019نوفمرب/تشرين الثاين  8-4(روما، 
CL 163/4 Information 

Note 1 
 عملية التشاور بشأن وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد

CL 163/4 Information 
Note 2 

منظومــــة  وإعــــادة تنظيم 2030اســــــــــــــرتاتيجيــــة منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة خلطــــة عــــام 
 املتحدة اإلمنائية األمم

CL 163/5  2019 الثاين/تشرين نوفمرب 8-4( املاليةللجنة  الثامنة والسبعني بعد املائةتقريـر الدورة( 
CL 163/5 Information 

Note 1 
 http://www.fao.org/3/nb920ar/nb920ar.pdf بر�مج التعاون التقين

CL 163/6  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة
 )2019الثامنة والسبعني بعد املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين 

CL 163/6 Information 
Note 1 

 مبادرة "العمل يًدا بيد"

http://www.fao.org/3/nb920ar/nb920ar.pdf
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CL 163/7 Rev.1  لرب�مج األغذية العامليالعضوية يف اجمللس التنفيذي 
CL 163/8  2018التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي لعام 

 إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجملس منظمة األغذية والزراعة املقدم
CL 163/9  بعد املائة للجنة املالية والسبعني السادسةتقرير الدورة 

 )2019مايو/أ�ر  20-22(
CL 163/10  بعد املائة للجنة املالية والسبعني السابعةتقرير الدورة 

 )2019أكتوبر/تشرين األول  30-31(
CL 163/11 Rev.1  لتعميم التنوع البيولوجيمنظمة األغذية والزراعة اسرتاتيجية 

 عرب خمتلف القطاعات الزراعية
CL 163/12  املنظمة للوقاية من التحّرشالتقرير الســـــــــــنوي عن ســـــــــــياســـــــــــات وعمليات وإجراءات 

 والتحّرش اجلنســـي وســـوء اســـتغالل الســـلطة، مبا يف ذلك نتائج الدراســـة االســـتقصـــائية
 بشأن رضا املوظفني

CL 163/13 Rev.1 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية 
CL 163/14  2023-2020بر�مج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

  
 C 2021 سلسلة واثئق

C 2021/5 A  2018منظمة األغذية والزراعة  -احلساابت املراجعة 

C 2021/5 B  2018منظمة األغذية والزراعة  -احلساابت املراجعة 

 تقرير املراجع اخلارجي –اجلزء ابء 

C 2021/19 تقرير الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 )2019أكتوبر/تشرين األول  14-18(

  

 CL 163 INF سلسلة واثئق

CL 163/INF/1 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 163/INF/2 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس 
 )2020يونيو/حزيران  8-12(

CL 163/INF/3 ضاءودوله األع بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب 
CL 163/INF/4 لتطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعةا 

CL 163/INF/5 مذكرة عن أساليب عمل اجمللس 

  



B3 CL 163/REP 

CL 163 LIM سلسلة واثئق
CL 163/LIM/1 عاتواالجتما والزراعة األغذية ملنظمة الرائســـــــــــــية األجهزة الجتماعات الزمين اجلدول 

2021-2019 الفرتة يف األخرى الرئيسية
CL 163/LIM/2 2019نوفمرب/تشرين الثاين  25 حىت واملتأخرات املقررة اجلارية حالة االشرتاكات
CL 163/LIM/3  عد املائةالستني باحلادية و حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته 

)2019 نيسان/أبريل 8-12(
CL 163/LIM/4  التنفيذي لرب�مج األغذية العامليانتخاب ستة أعضاء يف اجمللس 
CL 163/LIM/5 تعيني �ئب املدير العام 
CL 163/LIM/6  ؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفنيملتعيني ممثل 

االجتماع املشرتك سلسلة واثئق
JM 2019.2/3  مقارها يف روماتقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد 

أخرى واثئق
قائمة املندوبني واملراقبني

قائمة األعضــــــــــــــاء يف األمم املتحدة أو الدول األعضــــــــــــــاء يف منظمة األغذية والزراعة 
 ألغراض االنتخاابت لعضوية اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي

CL 163/Report for
Adoption 

العتماده تقرير اجللسة العامة

 سلسلة واثئق
CL 163 PV 

CL 163/PV/1 إىل
CL 163/PV/7 

احملاضر احلرفية للجلسة العامة



C1 CL 163/REP 

 جيماملرفق 
 مشروع قرار لالعتماد من قبل املؤمتر

 2018احلساابت املراجعة للمنظمة لعام 

 إّن املؤمتر،

 يف تقرير الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس، إذ نظر

 اخلارجي بشأ�ا،وتقرير املراجع  2018احلساابت املراجعة للمنظمة لعام  وبعد أن درس

 احلساابت املراجعة. يعتمد



D1 CL 163/REP 

 دالاملرفق 
الجتماعات األجهزة الرائسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية املؤقت اجلدول الزمين 

 2021-2020 الفرتةيف  والزراعة

2020 2021 
يناير/كانون الثاين

 جلنة املالية 179 فرباير/شباط
 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 35
 بر�مج األغذية العاملي

6-7

10-14

17-20

24-28

 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 العامليبر�مج األغذية 

15-19
22-26

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن 35 مارس/آذار
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 110
 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 31

2-4

16-18

23-27

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 18
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 112
 جلنة املالية 182
 جلنة الرب�مج 130
 اجمللس 166

1-5

8-10

22-26

22-26

29/3–2/4 
 املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشماليةأبريل/نيسان

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 36

6-10
20-24

27-29

اجمللس التنفيــــذي للصــــــــــــــنــــدوق الــــدويل للتنميــــة 
 الزراعية

19-23

 املؤمتر اإلقليمي ألورواب 32مايو/أ�ر
 جلنة املالية 180
 جلنة الرب�مج 128

5-7

18-22

18-22

 اجمللس 164يونيو/حزيران
 جلنة الغاابت 25

 بر�مج األغذية العاملي

8-12

22-26

29/6-3/7 

25-21 بر�مج األغذية العاملي

 الدستور الغذائي 43يوليو/متوز
 جلنة مصايد األمساك 34

(روما) 6-11
13-17

 الدستور الغذائي 44
 املؤمتر 42

 اجمللس 167

(جنيف) 5-9
12-16
19
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جلنة الرب�مج
 )2021يوليو/متوز  - 2019(يوليو/متوز 

األعضاءالرئيس
 )Delphine Borione ة(السيد فرنسا)María Cristina Boldorini(السيدة األرجنتني  )هولندا( Hans Hoogeveen السيد

)Jennifer Fellows(السيدة  كندا(السيد صالح يوسف أمحد الطراونة) األردن
 Mohammad(السيد مجهورية إيران اإلسالمية

Hossein Emadi( 
 ) Traore Kone(السيدة  مايل

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

representatives/ar/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance 

 جلنة املالية
 )2021يوليو/متوز  - 2019(يوليو/متوز 

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

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

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

)Rahila Rabiou Tahirou(السيدة  النيجر )Heiner Thofern(السيد  أملانيا
)Emily Katkar(السيد  الوال�ت املتحدة األمريكية)Rodrigo Estrela de Carvalho(السيد الربازيل 

)Toru Hisazome(السيد  الياابن)Manash Mitra(السيد  بنغالديش
 

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 )2021يوليو/متوز  - 2019(يوليو/متوز 

األعضاءةالرئيس
ردن (السيد علي البصول)ألا (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 Katkarالوال�ت املتحدة األمريكية (السيدة )Theodore Andrei Bauzon(السيدة  الفلبني

 2019اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي 
 أعضاء انتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي أعضاء انتخبهم جملس املنظمة انتهاء مدة العضوية

 3(دال)إسبانيا  (جيم)األرجنتني  2019ديسمرب/ كانون األول  31
 )ألف(مجهورية مصر العربية  )دال(أملانيا 
 (ألف)السودان  1)ألف(أنغوال 

 2(جيم)كولومبيا  )ابء(ابكستان 
 3(دال) لكسمربغ )دال(كندا 

 )ابء( اململكة العربية السعودية )ألف(الكونغو 
 )ابءالصني ( )دالآيرلندا (2020 ديسمرب/ كانون األول 31

 )جيمغواتيماال ( (جيم)الربازيل 
 )ألفليسوتو ( 4(دال) بلجيكا
) دالاململكة املتحدة ( (هاء)بولندا 

 (هاء) هنغار� )ألفاجلزائر (
 (دال)الياابن  5)(ألفغينيا االستوائية 

 ) هاء(االحتاد الروسي  6)ابء(أفغانستان 2021 ديسمرب/ كانون األول 31
 )ألف(بوركينا فاسو  7 (ابء)الكويت 
 )ابء(مجهورية إيران اإلسالمية  8(جيم) املكسيك

 ) ابء(مجهورية كور�  9(ألف) نيجري�
 )دال( السويد )(دال هولندا

 )دال( سويسرا )دال(الوال�ت املتحدة األمريكية 
 .2019 ييف عامنغوال وأ 2018و 2017 ييف عامهذا املقعد  وزميبابويحبيث تشغل  جملس املنظمةيف نتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد وزميبابوي نغوال أ توصلت)  1(
 .2019و 2018 يوكولومبيا يف عام 2017يف عام هذا املقعد املكسيك حبيث تشغل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف نتخب مكولومبيا إىل اتفاق لتقاسم مقعد املكسيك و  توصلت  )2(
 .2019ديسمرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1وإسبانيا مدة واليتهما من  لكسمربغستكمل و  2018ديسمرب/كانون األول  31اعتبارًا من  همامن منصباليو�ن والنرويج  تاستقال  )3(
 .2020ديسمرب/كانون األول  31إىل  2020يناير/كانون الثاين  1ستكمل الدامنرك والنرويج مدة واليتهما من و  2019ديسمرب/كانون األول  31اعتبارًا من  همامن منصببلجيكا وآيرلندا  تستقالا  )4(
 ) تشغله غينيا االستوائية.2020-2018القائمة ألف ()  مقعد يتم شغله ابلتناوب من جانب أحد بلدان 5(
 .2021و 2020 ييف عاماهلند و  2019يف عام حبيث تشغل أفغانستان هذا املقعد  يف جملس املنظمةنتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد أفغانستان واهلند  )  توصلت6(
 .2021يف عام وأفغانستان  2020و 2019 ييف عامحبيث تشغل الكويت هذا املقعد  املنظمةيف جملس نتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد الكويت وأفغانستان  توصلت)  7(
 .2021و 2020 ييف عامبريو و  2019يف عام هذا املقعد املكسيك حبيث تشغل  يف جملس املنظمةنتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد املكسيك وبريو  توصلت)  8(
 .2021و 2020 ييف يف عامكوت ديفوار و  2019يف عام هذا املقعد نيجري� حبيث تشغل  يف جملس املنظمةنتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد كوت ديفوار ونيجري�   توصلت)  9(

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar/
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