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 اجمللس
 بعد املائة الستوناخلامسة و الدورة 

 2020ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين  30
 )2021 ليو/متوزيو  16-12واألربعني للمؤمتر ( الثانيةالرتتيبات اخلاصة ابلدورة 

 
 موجز

  منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة ملؤمترالثـــانيـــة واألربعني تعطي هـــذه الوثيقـــة حملـــة عـــامـــة عن الرتتيبـــات اخلـــاصـــــــــــــــــة ابلـــدورة 
ا اقرتاحات بشـــــــــــــأن الدعوات)2020يوليو/متوز  12-16( وجدول األعمال املؤقت  ،. وتتضـــــــــــــمن هذه الوثيقة أيضـــــــــــــً

 .وعمليات االنتخاب ،واجلدول الزمين للبنود ،للمؤمتر

أربعة اقرتاحات إضــــــــافية  "أســــــــاليب عمل املؤمتر" بعنوان CL 165/18ابإلضــــــــافة إىل ذلك، تتضــــــــمن الوثيقة املرافقة 
حىت اليوم.  2019وضـــــــــعها األعضـــــــــاء خالل املشـــــــــاورات غري الرمسية اليت قادها الرئيس املســـــــــتقل للمجلس من عام 

فيها ابالقرتان مع الرتتيبات واالقرتاحات الواردة يف هذه عرض هذه االقرتاحات األربعة اإلضـــــافية على اجمللس لينظر وتُ 
 الوثيقة.

حبضـــــــــــــــور ســـــــــــــــتعقد نظمة املالدورة الثانية واألربعني ملؤمتر  الواردة يف هذه الوثيقة أنّ القرتاحات تفرتض الرتتيبات واو 
 19-ائحة كوفيدجبصـــــــلة وفًقا للتطورات املتإىل أنه قد يلزم إجراء تعديالت األعضـــــــاء الفعلي. ولكن، جتدر اإلشـــــــارة 

 الدورة.عند اقرتاب موعد انعقاد  للرتتيبات العمليةالناحية على  اهاأتثري و

 اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب اجمللس

 يطلب من اجمللس اختاذ قرارات بشأن:

 )؛ألفاملرفق واألربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة ( الثانيةجدول األعمال املؤقت للدورة  )أ(
 املهل الزمنية لتلقي الرتشيحات خبصوص: )ب(

 
 )؛2023إىل يونيو/حزيران  2021منصب الرئيس املستقل للمجلس (للفرتة املمتدة من يوليو/متوز  •
 العضوية يف اجمللس خالل الفرتة: •

 ؛2023إىل يونيو/حزيران  2021من يوليو/متوز  )1(
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 .2024إىل يونيو/حزيران  2022ومن يوليو/متوز  )2(

 جلنتني رئيسيتني:إنشاء  )ج(
 بشأن املسائل املوضوعية ومسائل السياسات (اللجنة الرئيسية األوىل) )1(

 بشأن مسائل الرب�مج وامليزانية (اللجنة الرئيسية الثانية) )2(

 دعوة فلسطني للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب. )د(
"أســـــاليب عمل  بعنوان CL 165/18 اســـــتعراض االقرتاحات األربعة اإلضـــــافية الواردة يف الوثيقة املرافقة )ه(

 .املؤمتر"
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Rakesh Muthooالسيد 
 ألمني العام للمؤمتر واجمللسا

 5987 06570 39+ اهلاتف:
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 مقدمة -ألف
 الثانية)، سوف تُعقد الدورة 2019 حزيران/يونيو 29-22(واألربعني احلادية املؤمتر يف دورته  1على قرار بناءً  -1

 12022.يوليو/متوز  16 ،اجلمعة إىل يوم 12 ،اإلثنني روما اعتبارًا من يوم واألربعون للمؤمتر يف

واملؤمتر هو اجلهاز املسؤول يف �اية املطاف عن اختاذ القرارات يف املنظمة وعن حتديد سياستها واسرتاتيجيتها العامتني  -2
السياسات العاملية  وحيرص املؤمتر على ضمان االتساق يف 3النهائية بشأن األهداف واالسرتاتيجية وامليزانية.وعن اختاذ القرارات 

على توصيات اللجان الفنية للمنظمة ومؤمتراهتا اإلقليمية وجملس املنظمة، حيث يقتضي  واألطر التنظيمية ويعمل عادة بناءً 
 أولو�ت املنظمة واسرتاتيجيتها وميزانيتها يف ضوء توصيات اجمللس.ا على األمر ذلك. ويوافق املؤمتر حتديدً 

 والتصويت اللجنتان الرئيسيتانجدول األعمال و  -ابء

 جدول األعمال املؤقت للمؤمتر. املرفق ألفيرد يف  -3

 مها: رئيسيتنيوسيتم تشكيل جلنتني  -4

 اللجنة الرئيسية األوىل بشأن املسائل املوضوعية ومسائل السياسات؛ •

 واللجنة الرئيسية الثانية بشأن مسائل الرب�مج وامليزانية. •

) جدول زمين مؤقت 2021أبريل/نيسان  30-26والستني بعد املائة ( السادسةوسُيعرض على اجمللس يف دورته  -5
 اجلانبية. األحداثلدورة املؤمتر، يتضمن تفاصيل 

) انتخاب الرئيس 1ملا يلي: ( 2020يوليو/ متوز  15 ،ميسوقد يرغب اجمللس أيًضا يف التوصية بتخصيص يوم اخل -6
عدد املرشحني عدد املقاعد  ال يتجاوزانتخاب أعضاء اجمللس (ابلتزكية حني و ) 2املستقل للمجلس (ابالقرتاع السري)؛ (

 ا).(مبناداة األمساء إلكرتونيً  2023-2022التصويت على مستوى امليزانية للفرتة و ) 3الشاغرة)؛ (

ا وستسّلط الضوء تبسيط اإلجراءات والنقاش خالل الدورة، ستتضمن الواثئق السابقة للدورة موجزً ا إىل وسعيً  -7
من خالل عرض مشاريع  بشكل رئيسي ،حيثما أمكن ،املسائل املطروحة على املؤمتر الختاذ قرار بشأ�ا. وسيتّم ذلك على

 التقرير النهائي للدورة.املؤمتر يف شكل جاهز للموافقة عليها وإلدراجها يف  القرارات على

                                                 
 . REP/2019Cمن الوثيقة  81الفقرة   1
 .19-ات املتصلة جبائحة كوفيدتطور لا لالدورة الثانية واألربعني وفقً انعقاد يلزم إعادة النظر يف مكان وطريقة قد   2
 .7/2009قرار املؤمتر   3
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 تشكيل الوفود -جيم

)، يكون كل عضو من أعضاء املنظمة املرفق ابءمن الدستور ( 3ا للمادة يرتأس الوزراء عادة وفود بلدا�م. وطبقً  -8
 مبندوب واحد وميكن أن يرافقه مناوبون ومساعدون ومستشارون. وسيكون ابإلمكان إمتام عملية التسجيل ممثًال 
اإلنرتنت من خالل املوقع احملمي بكلمة مرور على البوابة اخلاصة ابألعضاء يف املنظمة على العنوان التايل  على

http://www.fao.org/members-gateway/en/  . كما ميكن االطالع على إرشادات التسجيل املباشر على اإلنرتنت
املباشر على اإلنرتنت يقتضي حتميل صورة رقمية حديثة حبجم املوقع اإللكرتوين نفسه. وجتدر اإلشارة إىل أن التسجيل  من

  صورة جواز السفر.

 املهام الدستورية للمؤمتر -دال

ابإلضافة إىل اعتماد التعديالت املدخلة على دستور املنظمة والئحتها وأنظمتها، واملوافقة على االتفاقيات  -9
 اآلتية:واالتفاقات، يتوىل املؤمتر املهام الدستورية احملددة 

 قبول األعضاء اجلدد

يقبل املؤمتر، ابعتباره أعلى سلطة يف املنظمة، انضمام األعضاء اجلدد إىل املنظمة ويعاجل مجيع املسائل املتعلقة  -10
 2-19ابلعضوية. ومل تتلقَّ املنظمة حىت اتريخ إعداد هذه الوثيقة أي طلب لالنتساب إىل عضويتها. وطبقا للمادة 

ا من افتتاح دورة املؤمتر، يومً  30الالئحة العامة للمنظمة، جيوز أن تتلقى املنظمة طلبات االنتساب قبل  من
. ويتقرر قبول األعضاء اجلدد ابالقرتاع السّري أبغلبية ثلثي األصوات املعطاة، شرط أن 2021يونيو/حزيران  12 يف أي

ا من اتريخ العضوية اعتبارً  وتسريدد الدول األعضاء يف املنظمة. يتجاوز العدد الكلي لألصوات املؤيدة واملعارضة نصف ع
 موافقة املؤمتر على الطلب.

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس

من الالئحة العامة  1-23من الدستور واملادة  2-5ا ألحكام املادة عني املؤمتر الرئيس املستقل للمجلس وفقً يُ  -11
 .للمنظمة

د اجمللس املوعد النهائي لتقدمي الدول األعضاء الالئحة العامة للمنظمة على أن حيدّ (ب) من 1-23وتنص املادة  -12
ا املوعد الذي يرسل د اجمللس أيضً ترشيحاهتا ملنصب الرئيس املستقل للمجلس، إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس. وابملثل حيدّ 

ا، قد يرغب اجمللس يف  ابإلجراءات املرعّية سابقً وعمًال فيه األمني العام هذه الرتشيحات إىل مجيع األعضاء يف املنظمة. 
ويوم  هلذا املنصب، الرتشيحاتآخر موعد لتلقي ك  2021أبريل/ نيسان  5 ،اإلثنني من ظهر يوم 00:12الساعة حتديد 
ومن خالل البوابة  ابلربيد العادي ميم هذه الرتشيحاتكموعد يقوم فيه األمني العام بتع  2021أبريل/نيسان  12 اإلثنني،

 اإللكرتونية اخلاصة ابألعضاء يف املنظمة.
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 انتخاب أعضاء اجمللس

ينتخـب املؤمتر أعضاء اجمللس  -13
من الدستور. وسُتعمم وثيقة منفصلة بشأن انتخاب أعضـاء اجمللـس، مشفوعة ابستمارة الرتشيــح،  1-5ا ألحكام املادة طبقً 

الالئحة العامة للمنظمة، حيدد املؤمتر اتريخ  (أ) من10-22 أبحكام املادة . وعمًال C 2021/11ضمن وثيقة املؤمتر رقم 
(ج) من الالئحة العامة 10-22االنتخاب وآخر موعد لتقدمي الرتشيحات النتخاابت اجمللس. وكما تنص عليه املادة 

ألعضاء لدى املؤمتر من مندوَيب دولتني اثنتني من الدول ا بكتاب خطيللمنظمة، جيب أن يكون كل ترشيح مشفوًعا 
خبالف مندوب الدولة العضو املرشحة، وينبغي أن يصاحب ذلك قبول خطي رمسي للرتشيح من قبل مندوب الدولة العضو 

(د) من الالئحة العامة للمنظمة بشكل حمدد على أن ُختطر اللجنة العامة املؤمتر 10-22املرشحة. وتنص كذلك املادة 
ا، وذلك قبل املوعد احملدد لالنتخاب بثالثة أ�م عمل على األقل. ويف ضوء هذه الشروط، ابلرتشيحات الصحيحة اليت وردهت

 21 ثننيالامن ظهر يوم  00:12يكون آخر موعد لتلقي الرتشيحات عند الساعة قد يرغب اجمللس يف التوصية أبن 
 .2021ليو/متوز يو 

 األعضاء يف مكتب املؤمتر -هاء

الستني بعد و  اخلامسة اجمللس يف دورتهيطلب من (ب) من الالئحة العامة للمنظمة، 5-24 أبحكام املادة عمًال  -14
  البلدان إىل تسمية مرشحيها للمناصب التالية: دعوة) 2020ديسمرب/كانون األول  -نوفمرب/تشرين الثايناملائة (

) ونواب رئيس املؤمتر الثالثة؛ 3ني للمؤمتر؛ (ورئيسا اللجنتني الرئيسيت )2( واألربعني ملؤمتر املنظمة؛ الثانية) رئيس الدورة 1(
 ) واألعضاء التسعة يف جلنة أوراق التفويض.5) واألعضاء املنتخبون السبعة يف اللجنة العامة للمؤمتر؛ (4(

ألعضاء ل )،2021والستني بعد املائة (أبريل/نيسان  السادسة، يف دورته الرتشيحات اجمللس قدميومن املتوقع أن  -15
واألربعني. أما  الثانيةا املؤمتر خالل دورته املكتب املشار إليهم يف الفقرة السابقة والذين سيصادق عليهم أيضً يف هيئة 

 عليها املؤمتر من خالل اللجنة العامة. اللجنتني الرئيسيتني األوىل والثانية، فسيصادق يف رئيسالالرتشيحات ملنصب �ئيب 

ا يباشر أعضاء جلنة أوراق التفويض عملهم يف غضون اخلمسة عشر يومً وكما جرت عليه العادة يف املاضي،  -16
 تسبق موعد افتتاح أعمال املؤمتر. اليت

 قرارات املؤمتر -واو

إلغاء املمارسة املتبعة اليت تقضي إبنشاء جلان للقرارات اتبعة  2015قررت الدورة التاسعة والثالثون للمؤمتر يف عام  -17
للمؤمتر. أما وظائف جلان القرارات السابقة من الناحية التحريرية فيمكن أن تتوالها، عند االقتضاء، جلنة خمصصة يتم 

ا بشأن مشاريع عايري القائمة حاليً امل جيماملرفق ا لالئحة العامة للمنظمة أو ميكن إيكاهلا إىل األمانة. وترد يف إنشاؤها طبقً 
 قرارات املؤمتر.
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 الدعوات -زاي

لوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون ممثلة يف دورات املؤمتر من دون امم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة و حيّق لأل -18
ا مع املنظمة يتضمن أحكامً ا أبرمت اتفاقً  اليتيكون هلا حق التصويت. كما حيق للمنظمات احلكومية الدولية األخرى،  أن

ا للمنظمات غري احلكومية ذات الصفة االستشارية أن توفد مراقبني حمددة هلذا الغرض، املشاركة بصفة مراقب. وحيّق أيضً 
عنها إىل دورات املؤمتر. وللمدير العام أن يدعو إىل املشاركة، بصفة مؤقتة، املنظمات احلكومية الدولية األخرى واملنظمات 

 اليت تربطها عالقات مع املنظمة. أو متخّصصة صفة استشاريةكومية اليت هلا غري احل

مـن الالئحــة العامــة للمنظمة  17أعاله على النحو املنصوص عليه يف املـادة  املذكورةاألحكام  دال املرفقوترد يف  -19
ويف سياسة منظمة األغذية والزراعة بشــأن العالقــات مع املنظمــات الدولية غري احلكوميــة (النصوص األساسية للمنظمة، 

 ").يم"م القسم -اجلزء الثاين 

اضي، دعوة فلسطني ا ابقرتاح املدير العام، كما درجت عليه العادة يف املعلمً  حييطوقد يرغب اجمللس يف أن  -20
 واألربعني للمؤمتر بصفة مراقب.الثانية حضور الدورة  إىل

 أساليب عمل املؤمتر اجلديدة -حاء

هي وثيقة مرافقة هلذه الوثيقة، وتتضمن أربعة اقرتاحات  "أساليب عمل املؤمتر"عنوان ب CL 165/18إّن الوثيقة  -21
 وضعها األعضاء عن طريق املشاورات غري الرمسية اليت قادها الرئيس املستقل للمجلس.

، يف املسائل الناشئة عن الدورة احلادية 2019ونظر اجمللس يف دورته الثانية والستني بعد املائة يف يوليو/متوز  -22
واألربعني للمؤمتر. والحظ مجلة أمور من بينها اجملاالت احملتملة لتحسني كفاءة وقائع املؤمتر يف ما يتعلق إبدارة الوقت، 

ستقل على ذلك، عقد الرئيس امل وحضور االجتماعات املتوازية، وتعزيز النصاب واحلضور خالل املناقشة العامة. وبناءً 
 2019للمجلس مشاورات غري رمسية مع رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية يف الفرتة املمتدة بني سبتمرب/أيلول 

 . وخالل هذه املشاورات، �قش املشاركون عدًدا من الفرص لتعزيز أساليب عمل املؤمتر.2020وسبتمرب/أيلول 

 ألساليب عمل املؤمتر على النحو التايل:د األعضاء أربعة حتسينات حمتملة ونتيجة لذلك، حدّ  -23

 إاتحة خيار لألعضاء لإلدالء ببيا�هتم الرئيسية بشكل رقمي خالل املناقشة العامة للمؤمتر؛ )أ(
حتديد مواعيد اجتماعات اللجنة الرئيسية األوىل واللجنة الرئيسية الثانية للتقليل إىل أدىن حدٍّ ممكن من و  )ب(

 التداخل بينهما؛
من أجل تعزيز احلوار الرمسي الرفيع املستوى أو بني كبار  املوائد املستديرة خالل املؤمترفعاليات إقامة و  )ج(

 املسؤولني واملوّجه حنو اختاذ اإلجراءات؛
 .للجنة العامة للمؤمتر قبل انعقاد املؤمتراجتماعات غري رمسية  عقدو  )د(
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اليت استعرضها االجتماع  CL 165/18 يف الوثيقة املذكورة أعاله األربعةزيد من التفاصيل عن االقرتاحات املويرد  -24
 املشرتك بني الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج والثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية. وابإلضافة إىل ذلك،

قانونية لالقرتاحات األربعة يف ما نظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا احلادية عشرة بعد املائة يف اجلوانب ال
 4.راملؤمتيتعلق بعقد اجتماعات للجنة العامة للمؤمتر قبل انعقاد 

عرض هذه االقرتاحات األربعة الرامية إىل حتسني كفاءة وقائع املؤمتر وفعاليتها على اجمللس يف دورته اخلامسة وتُ  -25
من  سُيدرج أيّ  ،الرتتيبات واالقرتاحات الواردة يف هذه الوثيقة. وبعد ذلكوالستني بعد املائة لينظر فيها ابالقرتان مع سائر 

هذه االقرتاحات األربعة اليت أقّرها اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة أو مجيعها، يف الوثيقة اخلاصة برتتيبات املؤمتر 
حال إىل املؤمتر يف ، وستُ 2021زمع عقدها يف أبريل/نيسان اليت سينظر فيها اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة امل

 دورته الثانية واألربعني عن طريق اللجنة العامة ليوافق عليها.

 مشاريع القرارات

من يوم  00:12الساعة قّرر اجمللس أن يكون آخر موعد لتلقي الرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس يف متام 
 .2021أبريل/نيسان  5 ،اإلثنني

ووافق اجمللس على أن يقدم إىل املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات الواردة يف هذه الوثيقة للموافقة عليها، وأوصى 
 على وجه اخلصوص مبا يلي:

تشكيل جلنتني رئيسيتني للنظر على التوايل يف املسائل املوضوعية واملتعلقة ابلسياسات (اللجنة الرئيسية األوىل)  )أ(
 الرب�مج وامليزانية (اللجنة الرئيسية الثانية)؛ومسائل 

 ،االثننيمن ظهر يوم  12:00وأن يكون آخر موعد لتلقي الرتشيحات النتخاابت اجمللس يف متام الساعة  )ب(
 ؛2021يوليو/متوز  15 ،اخلميس وأن تتّم عملية االنتخاب يوم، 2021يوليو/متوز  12

 مراقب؛ وتوجيه دعوة إىل فلسطني حلضور املؤمتر بصفة )ج(

 " أساليب عمل املؤمتر" بعنوان CL 165/18األربعة اإلضافية الواردة يف الوثيقة املرافقة إقرار االقرتاحات و  )د(
 املؤمتر وفعاليتها. جمر�تمن أجل حتسني كفاءة 

 
  

                                                 
 . 12/165CLمن الوثيقة  32إىل  30من  اتالفقر   4
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 املرفق ألف
 

 واألربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة الثانيةجدول األعمال املؤقت للدورة 
 

 مقدمة

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس -1
 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض -2
 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة -3
 قبول املراقبني -4

 التعيينات واالنتخاابت
 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة -5
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس -6
 انتخاب أعضاء اجمللس -7
 تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني -8

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات
 استعراض حالة األغذية والزراعة -9

 املؤمترات اإلقليمية -ألف 
 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن: -10

 )2020أكتوبر/تشرين األول  28-26الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (احلادية و  الدورةتقرير  10-1 
 )2020 سبتمرب/أيلول 4-1والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ( اخلامسةتقرير الدورة  10-2 

 )2020تشرين الثاين نوفمرب/ 4-2والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب ( الثانيةتقرير الدورة  10-3 

 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحر الكـــــارييب  الســـــــــــــــــــادســـــــــــــــــــةتقرير الـــــدورة  10-4 
 )2020أكتوبر/تشرين األول  19-21(

 )2020سبتمرب/أيلول  22-21والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن ( اخلامسةتقرير الدورة  10-5 

 )2020أكتوبر/تشرين األول  23-22ألمريكا الشمالية ( السادساملؤمتر اإلقليمي غري الرمسي  مسامهات 10-6 
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 اللجان الفنية -ابء 
 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: -11

 )2020أكتوبر/تشرين األول  2 - سبتمرب/أيلول 28والعشرين للجنة الزراعة ( السابعةتقرير الدورة  11-1 

 )2021 مارس/آذار 12-10والسبعني للجنة مشكالت السلع ( الثالثةتقرير الدورة  11-2 

 )2021فرباير/شباط  5-1والثالثني للجنة مصايد األمساك ( الرابعةتقرير الدورة  11-3 

 )2020أكتوبر/تشرين األول  9-5والعشرين للجنة الغاابت ( اخلامسةتقرير الدورة  11-4 

 جلنة األمن الغذائي العاملي -جيم 
شباط  /فرباير 12-8واألربعني ( والسابعة) 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14واألربعني ( السادسةتقريرا الدورتني  -12

 ) للجنة األمن الغذائي العاملي2021

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات األخرى -دال 
التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية  -13

 اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة
 بر�مج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة -14
 2023-2022موضوع فرتة السنتني  -15

 املتعلقة ابلرب�مج وامليزانية املسائل

 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -16
 2021تقرير تقييم الربامج لعام  -17
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -18
  2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -19

 مستوى امليزانية)(مشروع قرار بشأن 

 اإلدارية واملاليةالقانونية و املسائل 

 املسائل القانونية والدستورية –ألف 
 من الالئحة العامة للمنظمة 12اليت نصت عليها املادة  التصويت إجراءات بشأن السلوك مشروع مدونة -20

 خرىاألقانونية الدستورية و السائل امل -21
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 اإلدارية واملالية املسائل - ابء
 (مشروعا قرارين) 2019و 2018احلساابت املراجعة لعامي  -22
 (مشروع قرار) 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة  -23
 املبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة -24
 اإلدارية واملالية األخرىاملسائل  -25

 املسائل األخرى
 األغذية والزراعة جوائز منظمةمنح لشروط اقرتاح  -26
 واألربعني للمؤمتر الثالثةموعد ومكان انعقاد الدورة  -27
 أية مسائل أخرى -28

 حماضرة ماكدوغال التذكارية 28-1 

 أتبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية 28-2 

 *سُتعّد واثئق إعالمية عن املوضوعني التاليني: 

n�√- املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام 
¡U�- حالة االشرتاكات 

بعنوان  28ستتاح الفرصة للمندوبني الراغبني يف إبداء مالحظاهتم على الواثئق اإلعالمية للقيام بذلك ضمن البند  *
 .""أية مسائل أخرى
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 ابءاملرفق 
 

 من دستور منظمة األغذية والزراعة 3مقتطف من املادة 

 إن املؤمتر

 [األحكام اليت تنظم تشكيل الوفود]

االشرتاك للمنظمة مؤمتر متثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب مبندوب واحد. ويكون لألعضاء املنتسبني حق  -1
 .التصويتيف مداوالت املؤمتر دون شغل أي منصب أو التمتع حبق 

لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعني مناوبني ومساعدين ومستشارين ملندوهبا. وللمؤمتر أن حيدد الشروط  -2
وال يكون للمناوب أو املساعد أو املستشار املشارك  .املناوبني واملساعدين واملستشارين يف مداوالتهاشرتاك اليت تنظم 

 املندوب.ال إذا حل حمل إاملداوالت حق التصويت  يف

 .عضو منتسبأو دولة عضو ال ميثل املندوب أكثر من  -3

املتخلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة أن تتمتع  ،لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو -4
السنتني  حبق التصويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار متأخراهتا ما يعادل أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن

اقتنع أبن عجزها عن الدفع  إذاالتقومييتني السابقتني. ومع ذلك، جيوز للمؤمتر أن يسمح هلذه الدولة العضو ابلتصويت 
 يرجع لظروف خارجة عن إرادهتا.
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 جيماملرفق 
 

 قرارات املؤمترصياغة معايري 

 معايري صياغة القرارات:

 املسائل الرمسية التالية:جيب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على 

 التعديالت يف الدستور والالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية. -)1(

 املوافقة أو التصديق على املعاهدات أو االتفاقيات وتعديالهتا. -)2(

 .أو تعديلهاأنظمتها األساسية  اعتمادالدستور و من  6إنشاء األجهزة مبوجب املادة  -)3(

 للفرتة املالية التالية.اعتماد بر�مج العمل وامليزانية  -)4(

 القرارات املتعلقة ابملسائل املالية مثل صندوق رأس املال العامل، وجدول االشرتاكات، واعتماد احلساابت املراجعة. -)5(

 ابلربامج والسياسات. املتعلقةاملسائل الرئيسية  -)6(

 التوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء أو إىل املنظمات الدولية. -)7(

 تعيني املدير العام والرئيس املستقل للمجلس.املسائل املتعلقة ب -)8(

 والتأبينات اليت تتسم أبمهية خاصة ابلنسبة إىل املنظمة. شاداتاإل -)9(
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 دالاملرفق 
 

 املنظمات الدولية غري احلكوميةسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن العالقات مع 
 من الالئحة العامة للمنظمة 17املادة 

 املشرتكةاملنظمات الدولية 

 ،نو ومساعد ونمستشار  تهبرفقو  ،أن حيضر، متخصصة اتبعة لألمم املتحدةوكالة ملمثل  أو ،املتحدةملمثل األمم  -1
. وجيوز هلؤالء 15مبقتضى املادة املشكلة اللجان و املتفرعة عنها واللجان الرئيسية  وجلسات اللجان اجللسات العامة للمؤمتر
ميثلو�ا على املؤمتر بنصوصها الكاملة،  وجهات نظر املنظمات اليتوتوزيع يف املناقشات واالشرتاك املمثلني أخذ الكلمة 

 دون أن يكون هلم حق التصويت.

حيضر،  بشأن تبادل التمثيل، أناتفاقّية ملراقب أي منظمة دولية حكومية أخرى، تكون املنظمة قد أبرمت معها  -2
اللجان و اللجان الفنية املتفرعة عنها، و اللجان الرئيسية  ، وجلساتومعه مستشارون ومساعدون، اجللسات العامة للمؤمتر

بناء على طلب الرئيس، دون  املناقشاتيف واالشرتاك  ،. وجيوز هلؤالء املراقبني أخذ الكلمة15مبقتضى املادة املشكلة الفنية 
 يت ميثلو�ا بنصوصها الكاملة.وجهات نظر املنظمات العلى املؤمتر يوزعوا أن أن يكون هلم حق التصويت. وجيوز هلم 

ستشارية أن حيضر، ومعه مستشارون ومساعدون، اجللسات ابلصفة االملراقب أي منظمة دولية غري حكومية تتمتع  -3
. وجيوز 15مبقتضى املادة املشكلة اللجان الفنية و اللجان الفنية املتفرعة عنها، و اللجان الرئيسية، وجلسات العامة للمؤمتر 

االشرتاك يف املناقشات اليت جتري فيها بناء املراقبني أخذ الكلمة أمام هذه اللجان الرئيسية واللجان املتفرعة عنها، و هلؤالء 
اللجنة العامة للمؤمتر، أخذ الكلمة يف  من طلب الرئيس، دون أن يكون هلم حق التصويت. كما جيوز هلم، مبوافقةعلى 

 وجهات نظر املنظمات اليت ميثلو�ا على املؤمتر بنصوصها الكاملة. وزعواأن ي اجللسات العامة للمؤمتر. وجيوز هلم

ويقدم  ،حيدد املدير العام، بصفة مؤقتة، املنظمات الدولية األخرى اليت تدعى إىل أي دورة من دورات املؤمتر -4
 .للمؤمتر قائمة هبذه املنظمات

 
 م"مقتطف من النصوص األساسية للمنظمة، اجلزء الثاين، القسم "مي

 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية
 ترتيبات عامة

 
ا املنظمات الدولية غري احلكومية من أجل احلصول على مشورهتا وإشراكها إشراكً  عالقات معالاملنظمة  تنشئ -5

  يف عمل املنظمة.فّعاًال 
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 املنظمات املؤهلة للصفة االستشارية

 تكتسب منظمة دولية غري حكومية الصفة االستشارية جيب أن:لكي  -6

ا، وأن تكون ذات  كافيً وجمال نشاطها، وأن متثل امليدان الذي تعمل فيه متثيًال يف تكوينها تكون ذات صفة دولية  )أ(
حكومات ومنظمة األغذية للأمهية كبرية ابلنسبة ة مركز معرتف به جيعل آلرائها يف املسائل اخلاصة ابلسياس

 والزراعة؛
  من جمال نشاط منظمة األغذية والزراعة؛ا جوهر�ً تكون مهتمة بشؤون تشمل جانبً  )ب(
 املبادئ العامة الواردة يف دستور منظمة األغذية والزراعة؛تتفق و أهداف وأغراض  ذات تكون )ج(
 .ف البالدخمتل لالتصال أبعضائها يف منظمة، وجهاز وإجراءاتفوضون، دائم، وممثلون م إدارييكون هلا جهاز  )د(

 املنظمات املؤهلة للصفة االستشارية املتخصصة

 لكي تكتسب منظمة دولية غري حكومية مؤهلة الصفة االستشارية املتخصصة ينبغي أن: -7

 وجمال نشاطها وممثلة للميدان املتخصص الذي تعمل فيه؛يف تكوينها  تكون ذات صفة دولية )أ(
 نشاط منظمة األغذية والزراعة؛ا من جمال ا معينً تكون مهتمة بشؤون متثل جانبً  )ب(
 دستور منظمة األغذية والزراعة؛اليت يتضمنها  تكون أهدافها وأغراضها متفقة مع املبادئ العامة )ج(
 .خمتلف البالد لالتصال أبعضائها يف منظمة، وجهاز ، وإجراءاتفوضوندائم، وممثلون مإداري يكون هلا جهاز  )د(

 املنظمات املؤهلة لصفة االتصال
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 وجمال نشاطها، وأن تكون ممثلة بدرجة كافية للميدان الذي تعمل فيه؛ يف تكوينهاتكون ذات صفة دولية  )أ(
ا من ميدان نشاط منظمة األغذية والزراعة، وأن تكون يف مركز ُميكنها من تقدمي تكون مهتمة بشؤون متثل جانبً  )ب(

 امليدان؛ معونة عملية يف ذلك
 املبادئ العامة الواردة يف دستور منظمة األغذية والزراعة؛و  تتفق أهداف وأغراضذات تكون  )ج(
 خمتلف البالد. لالتصال أبعضائها يفجهاز و  منظمة، ، وإجراءاتفوضوندائم، وممثلون م إداري يكون هلا جهاز )د(


