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 المجلس
 )2017يوليو/تموز  10(اعتبارا من 

 Khalid Mehboobالرئيس املستقل للمجلس: السيد 
 

 )1(إثيوبيا
 )2(األرجنتني

 )3(إسبانيا
 )3(أسرتاليا
 )4(إستونيا

 )3(أفغانستان
 )3(إكوادور
 )3(إيطاليا
 )2(أملانيا

 )1(إندونيسيا
 )2(أوروغواي
 )3(باكستان
 )2(الربازيل
 )3(بلغاريا

 )2(بنن
 )3(تايلند

 )2(ترينيداد وتوباغو
 )2(اجلبل األسود

 )3(اجلزائر 
 )4(مجهورية فنزويال البوليفارية

 )1(مجهورية كوريا
 )3(مجهورية مصر العربية

 )4(مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
 )3(جنوب أفريقيا

 )2(رومانيا
 )2(زمبيا

 )1(سري النكا
 )2(السودان

 )1(شيلي
 )1(الصني

 )1( غينيا االستوائية
 )5(الفلبني
 )3(فلنندا

 )2(قطر
 )3(كابو فريدي

 )3(الكامريون
 )2(كندا

 )2(كوت ديفوار
 )1( الكونغو
 )1(الكويت

 )2(كينيا
 )2(ليسوتو

 )2(املكسيك
 )3(اململكة العربية السعودية

 )6(اململكة املتحدة
 )1(نيكاراغوا

 )3(اهلند 
 )2(الواليات املتحدة األمريكية

)1(اليابان

 .2018يونيو/حزيران  30) حىت 2015مدة الوالية: من �اية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر (يونيو/حزيران   (1)
 )2019حىت �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران  2016يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   )2(
 .2020يونيو/حزيران  30) حىت 2017مدة الوالية: من �اية الدورة األربعني للمؤمتر (يوليو/متوز   )3(
 .2018يونيو/حزيران  30) حىت 2017مدة الوالية: من �اية الدورة األربعني للمؤمتر (يوليو/متوز   )4(
 .2018يونيو/حزيران  30حىت  2017يناير/كانون الثاين  1من  حمّل تايلند ستحل الفلبني  )5(
 .2018يونيو/حزيران  30حىت  2016يوليو/متوز  1إسبانيا من حمّل  ستحل اململكة املتحدة  )6(

 المجلس
 )2018يوليو/تموز  1(اعتبارا من 

Khalid Mehboobالرئيس املستقل للمجلس: السيد 
 )3(االحتاد الروسي

 )1(األرجنتني
 )3(األردن
 )2(إسبانيا
 )2(أسرتاليا
 )3(إستونيا

 )2(أفغانستان
 )2(إكوادور

 )1(أوروغواي
 )2(إيطاليا

 )2(باكستان
 )2(بلغاريا)1(الربازيل

 )1(بنن
 )5(تايلند

 )1(ترينيداد وتوباغو
 )2(اجلزائر 

 )3(مجهورية فنزويال البوليفارية
 )3(مجهورية كوريا

 )2(مجهورية مصر العربية
 )3(مقدونيا اليوغسالفية السابقةمجهورية 

 )2(جنوب أفريقيا
 )3(جنوب السودان

 )1(رومانيا
 )1(زمبيا

 )3(سري النكا
 )1(السودان

 )4(شيلي
 )3(الصني

 )3( غينيا االستوائية
 )4(فرنسا

 )3(الفلبني
 )3(فلنندا

 )3(فييت نام
 )1(قطر

 )2(كابو فريدي
 )2(الكامريون

 )1(كندا
 )1(كوت ديفوار

 )3(الكونغو
 )1(كينيا

 )1(ليسوتو
 )1(املكسيك

 )2(اململكة العربية السعودية
 )4(النمسا 

 )3(نيكاراغوا
 )2(اهلند 

 )1(الواليات املتحدة األمريكية
)3(اليابان

 
 .)2019حىت �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران  2016يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   (1)

 .2020يونيو/حزيران  30) حىت 2017مدة الوالية: من �اية الدورة األربعني للمؤمتر (يوليو/متوز   )2(
 ).2021حىت �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران  2018يوليو/متوز  1مدة الوالية: من   )3(
 ).2019حىت �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران  2018يوليو/متوز  1مدة الوالية:   )4(
   .2020يونيو/حزيران  30حىت  2019يناير/كانون الثاين  1ستحل ماليزيا حمّل تايلند من   )5(
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 يتعلق ما يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية ملنظمة خاص رأي أي عن تعرب ال عرضــــــها وطريقة اإلعالمية املواد هذه يف املســــــتخدمة األوصــــــاف
 إىل اإلشـــــارة تعرب وال وختومها. حدودها بتعيني أو بســـــلطاهتا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين بالوضـــــع
 تحدةامل مملأل والزراعة األغذية منظمة جانب من توصــية أو دعم عن ال، أم مرخصــة كانت ســواء املصــنعني، بعض منتجات أو حمددة شــركات

 .ذكره يرد مل مما مثيالهتا على تفضيلها أو
 

2017 FAO ©  
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 1البنود االفتتاحية
 
  2017ديســــــــــــــمرب/كــــانون األول  8إىل  4عقــــد اجمللس دورتــــه الثــــامنــــة واخلمســــــــــــــني بعــــد املــــائــــة يف رومــــا من  -1

 ، الرئيس املستقل للمجلس.Khalid Mehboob برئاسة السيد
 

 2العام المديربيان 
 
 ألقى املدير العام، السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، كلمة أمام اجمللس. -2
 

 3والجدول الزمني األعمالاعتماد جدول 
 
 جدول واعتمداجمللس علما بإعالن االختصــــــــــــاصــــــــــــات وحقوق التصــــــــــــويت املقدم من االحتاد األورويب،  حاطأ -3

 هبذا التقرير. املرفق ألفاألعمال واجلدول الزمين للدورة. ويرد جدول األعمال يف 
 

 4واألعضاء فيهاانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس لجنـــة الصياغـــة 
 
ـــه احلـــاليـــة انتخـــب -4 ـــة نواب لرئيس دورت  (األرجنتني)  Boldorini Cristina Maríaالســــــــــــــيـــدة  هم اجمللس ثالث

  (أملانيا). Hinrich Thölken(إندونيسيا) والسيد  Ditya Agung Nurdiantoوالسيد 
 
(رومانيا) رئيًسا للجنة الصياغة مع عضوية البلدان التالية: أسرتاليا  Mustaciosu Vladاجمللس السيد  وانتخب -5

وإســتونيا وأفغانســتان واجلزائر ومجهورية فنزويال البوليفارية ومجهورية مصــر العربية والســودان وشــيلي والصــني وكندا والكونغو 
 واهلند واليابان.

 
 برنامج العمل والميزانية

 20195-2018 للفترة زانيةوالمي العمل برنامج في التعديالت
 
اجمللس تقارير جلنيت الربنامج واملالية واالجتماع املشــــــــــــــرتك بينهما يف ما يتعلق بالتعديالت على برنامج العمل  أقرّ  -6

 وقام مبا يلي: 2019-2018وامليزانية للفرتة 
 

 أخذ علما بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن املؤمتر؛ (أ)

                                                           
  CL 158/PV/5و CL 158/PV/1الوثيقتان   1
   PV/5CL/158و CL 158/PV/1الوثيقتان   2
  CL 158/PV/5و CL 158/PV/1و CL 158/INF/3و INF/1 Rev.2 CL/158و CL 158/1 Rev.1 الوثائق  3
  CL 158/PV/5و PV/1 CL/158الوثيقتان   4
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/2و CL 158/PV/1و CL 158/3 الوثائق  5
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على الويب)، مبا يف ذلك التعديالت على أربعة مؤشــــــــــــــرات أداء  1ث (امللحق إطار النتائج احملدّ  وأقرّ  (ب)
 رئيسية لألهداف الوظيفية على حنو ما أوصت به جلنة املالية يف ما يتعلق باإلشراف والتوجيه واإلدارة؛

على  2(امللحق حتديث غايات خمرجات األهداف االســـــــــــرتاتيجية  ســـــــــــيكون باإلمكانوأشـــــــــــار إىل أنّه  (ج)
وتطّلع ، 2018بعد االســتعراض الذي ســتجريه املؤمترات اإلقليمية خالل النصــف األول من عام الويب) 

 يف تقييم منتصف املدة و�اية فرتة السنتني؛ 2019-2018استعراض التقّدم احملرز خالل الفرتة  إىل
مقاومة  لتنفيذ خطة عملها بشــــــــــــأنمن عمل املنظمة تقوم به  ّمادارة على رفع تقرير عمبوافقة اإل ورّحب (د)

لتقارير عمليتها اخلاصـــــة برفع ا جمملمضـــــادات امليكروبات، اليت ســـــتعرض على جلنة الربنامج كجزء من 
 إىل إطار النتائج؛ قياسا

يمية اخلاصـــــــة ســـــــيما الرتتيبات التنظ للتدابري املعتمدة من أجل تعزيز تنفيذ الربامج، ال وأعرب عن دعمه (ه)
 بالفرق املعنية بالربامج االسرتاتيجية، مبا يف ذلك كيفية حتسني إدراج القضايا الشاملة؛

 4 ية (امللحقعلى الويب) والوظائف املنقحة املدرجة يف امليزان 3اهليكل التنظيمي احملّدث (امللحق  وأقرّ  (و)
 على الويب)؛

للجهود الرامية إىل حتقيق الكفاءة والوفورات، مبا يف ذلك يف جمايل تكاليف الســــــــــــفر  وأعرب عن تقديره (ز)
 ؛هودهذه اجلبذل بالتزام اإلدارة مبواصلة  ورّحبواإلدارة 

 وشــــــــــــــّجع) CL 158/3 الوثيقــة، 3وأخــذ علمــا بــالتقــديرات احملــّدثــة للموارد من خــارج امليزانيــة (اجلــدول  (ح)
األعضـــــــــاء على تقدمي مســـــــــامهات طوعية لتيســـــــــري حتقيق األهداف االســـــــــرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل 

 املتكامل؛
ص لدور املنظمة يف مســــــــــائل األمن الغذائي، وميّول ورّحب  (ط)  باقرتاح تنظيم حدث رفيع املســــــــــتوى ُخيصــــــــــّ

  ووافق، 2018من موارد من خـــارج امليزانيـــة، ويُعقـــد بـــالتزامن مع فعـــاليـــات يوم األغـــذيـــة العـــاملي لعـــام 
 على استعراض طرائقه ومتويله يف اجتماعه املقبل؛

 متاحة لألعضاء. ،وأشار إىل أن مؤشرات املخرجات والنواتج تقوم على مالحظات منهجية (ي)
 
 2اجمللس على التوزيع املنقح لالعتمادات الصــــافية حبســــب أبواب امليزانية على حنو ما هو مبّني يف اجلدول  ووافق -7

 .)CL 158/3(الوثيقة 
 
ختصــــــــــــــيص مبلغ كجزء من عملية إعادة اجمللس من األمانة مواصــــــــــــــلة دعم اإلنتاج الزراعي املســــــــــــــتدام،   وطلب -8

اإلضــــــــــــــافية يف برنامج العمل وامليزانية، مبا يشــــــــــــــمل الزراعة اإليكولوجية والتنوع مليون دوالر أمريكي للقدرات الفنية  3.1
البيولوجي ونظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية والتكنولوجيات البيولوجية، ال سيما على املستوى القطري، مع احلرص 

 على ختصيص وقت إضايف للموظفني لكل جمال من هذه اجملاالت.
 
دان لشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب لدعم أنشطة التعاون بني بلخاصة لاجمللس بتعيني شعبة  ورّحب -9

  وافدينال واالســـــــتشـــــــاريني املوظفني خربة من بشـــــــكل خاص الصـــــــدد، هذا يف االســـــــتفادة، على األمانة وشـــــــّجعاجلنوب، 
 من البلدان النامية.
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 تقارير لجان المجلس

 والدورة برنامجال للجنة المائة بعد والعشرين الثانية الدورة بين المشترك االجتماع قريرت
 6)2017 الثاني تشرين/نوفمبر( المالية للجنة المائة بعد والستين التاسعة

 
 تقرير االجتماع املشرتك وقام مبا يلي:على اجمللس  صادق -10
 

 على الطرق اليت أوصــــــــــــــى هبا االجتماع املشــــــــــــــرتك يف ما يتعلق باســــــــــــــتخدام الرصــــــــــــــيد غري املنفق  وافق (أ)
(أ) و(ب) و(ج) من تقرير  5على حنو مــــا هو مبني يف الفقرة  2017-2016من اعتمــــادات الفرتة 

 )؛CL 158/8االجتماع املشرتك (الوثيقة 

مادات بشأن استخدام الرصيد غري املنفق من اعت بالنهج املتوازن الذي ساد يف االجتماع املشرتك ورّحب (ب)
  قرير، يف هـذا الصـــــــــــــــدد، إىل تلقي توتطّلعإىل التنفيـذ املبكر هلـذه الطرق  وتطّلع، 2017-2016الفرتة 

 ؛2018خالل دورة االجتماع املشرتك اليت ستعقد يف مايو/أيار  عن التنفيذ
 اســـــــــتعراض اقرتاح بشـــــــــأن االســـــــــتخدام املنهجي لألرصـــــــــدة غري املنفقة من اعتمادات فرتات وتطّلع إىل (ج)

جتماع اســــتعراض جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية واال بعدالســــنتني يف الفرتات القادمة يف دورة مقبلة 
 املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية؛

التحلي واصــلة م وشــّجع بالشــراكات ةاخلاصــات ســرتاتيجياال مبا أحرزته األمانة من تقدم يف تنفيذ وأشــاد (د)
 بالشفافية يف رفع التقارير عن هذه الشراكات.

 

 )2017 الثاني تشرين/نوفمبر 10-6( المائة بعد والعشرين الثانية الدورتين تقريرا
 7البرنامج للجنة )2017 الثاني تشرين/نوفمبر 21( المائة بعد والعشرين والثالثة

 
املائة  بعد العشـــــرينو  الثالثة وتقرير الدورة (اخلاصـــــة) املائة بعد والعشـــــرين الثانية الدورة تقريرعلى  اجمللس صـــــادق -11

 : يلي مبا وقام الربنامج للجنة
 

 :املائة بعد والعشرين الثانية الدورة تقرير إىل بالنسبة
 

 أعرب و تغري املنــاخ،  يف جمــالاســــــــــــــرتاتيجيــة املنظمــة بشـــــــــــــــأن بــإطــار النتــائج املراجع خلطــة العمــل  رحــّب (أ)
 شـــــــــراكة مع جهات فاعلة أخرى، خاصـــــــــة  ضـــــــــمنلتعليقات اللجنة اهلادفة إىل تعزيز العمل  عن تأييده

 من خالل التعــاون  وكــذلــكمع الوكــاالت اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا ووكــاالت األمم املتحــدة األخرى، 
 تطّلعو راكات بني القطاعني العام واخلاص، والتعاون الثالثي، فضــــــــال عن الشــــــــاجلنوب يف ما بني بلدان 

  إىل تنفيذه يف فرتة السنتني املقبلة؛

                                                           
 .CL 158/PV/5و /2CL 158/PVو CL 158/8 الوثائق  6
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/2و CL 158/12و  158/5CL الوثائق  7
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 ،الزراعة واألمن الغذائي خالل مؤمتر األطراف الثالث والعشـــــــــــــرينه بالذي حظيت وأشـــــــــــــار إىل اإلقرار  (ب)
 د املنظمة يف ما تبذله من جهو  شـــــــــــــّجعو  املشـــــــــــــرتك حول الزراعة "كورونيفيااجتماع "عمل  يف ذلك مبا

  ؛هبذا الصدد

مســــامهاهتا  نضــــمالعمل املضــــطلع به دعما لُنهج الزراعة الذكية مناخيا يف البلدان اليت أدرجتها  وشــــّجع (ج)
 احملددة وطنياً؛ املقررة

بالتوصـيات الصـادرة عن تقييم مسـامهة املنظمة يف متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وفعالية  ورّحب (د)
 اإلدارة ملعاجلتها؛ الذي اقرتحته جراءاإل وأقرّ )، 4 (اهلدف االسرتاتيجي

يات املعتمدة الصــــــــــــــادرة عن تقارير املتابعة م احملرز من قِ بالتقدّ  وأشــــــــــــــاد (ه)  بل األمانة يف تنفيذ التوصــــــــــــــ
ف مع تغري يف التكي كذلكاألغذية والزراعة و عن رف اعمليات تقييم مسامهة املنظمة يف جمال املع بشأن

 املناخ والتخفيف من آثاره؛

بتقييم مسامهة رفق امليف امللحق حول املساواة بني اجلنسني  الواردوأشار مع التقدير إىل التحليل املتعمق  (و)
إىل اإلدارة تقدمي غايات  طلب، وأخذ علما بالتقدم احملرز، و 5ي اهلدف االســــــــــــــرتاتيج حتقيق املنظمة يف

 املساواة بني اجلنسني؛اخلاصة بمن أجل استيفاء املعايري الدنيا الواردة يف السياسة 

تســــعى  لبلدان اليتإىل اأن الدعم الذي تقّدمه املنظمة مفادها اإلدارة و  أعطتهابالضــــمانات اليت  ورّحب (ز)
التمويل يف جمال املناخ سريكز على األمن الغذائي والتغذية وعلى جماالت أخرى تندرج إىل احلصول على 

 لبلدان األشّد تأثرا بتغري املناخ؛سيخصص بالدرجة األوىل لضمن نطاق والية املنظمة، و 
 

 إىل تقرير الدورة (اخلاصة) الثالثة والعشرين بعد املائة: بالنسبة
 

 كمدير للتقييم لوالية أخرى وأخرية مدهتا أربع سنوات؛ Masahiro Igarashiإعادة تعيني السيد  أقرّ  (ح)

وصــــــــــــــيــات تقرير متــابعــة عن التقــّدم احملرز يف تنفيــذ ت ،يف إحــدى الــدورات املقبلــةأن يتلقى،  وتطّلع إىل (ط)
  التقييم املستقل لوظيفة التقييم يف املنظمة.

 
 والستين والثامنة )2017 أيار/مايو 31-29( المائة بعد والستين السابعة الدورات تقارير

 المائة بعد والستين والتاسعة )2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3-2( المائة بعد
 8 المالية للجنة )2017 الثاني تشرين/نوفمبر 6-10(

 
 والســــــــتني التاســــــــعةو  املائة بعد والســــــــتني والثامنة املائة بعد والســــــــتني الســــــــابعة الدورات تقارير على اجمللس وافق -12
 :يلي مبا اخلصوص وجه على وقام املالية، للجنة املائة بعد

  

                                                           
 CL 158/LIM/2و C 2019/5 Bو C 2019/5 Aوالوثـــــــائق  2و 1املعلومـــــــات  اومـــــــذكرتـــــــ CL 158/7و CL 158/6و CL 158/4 الوثـــــــائق   8
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 املايل الوضع إىل بالنسبة
 

 ألمانةا إىل وطلب موعدها ويف بالكامل املقررة اشـــــــــرتاكاهتا تســـــــــديد على األعضـــــــــاء الدول مجيع حثّ  (أ)
  ؛الصدد هذا يف األعضاء لتشجيع تدابري استكشاف مواصلة

 معروض هو كما  2016 لعام للمنظمة املراجعة احلسابات بشأن القرار مشروع املؤمتر بأن يعتمد وأوصى (ب)
 ؛هبذا التقرير جيم املرفق، يف CL 158/7 الوثيقة من 11 الفقرة يف

 التقرير ســــــــّلط يتوال امليدانية، واملكاتب الرئيســــــــي املقر يف الداخلية الرقابة نظم تعزيز أمهية على وشــــــــّدد (ج)
 ؛عليها اخلارجي الضوء للمراجع املطول

 باحلسابات رفقي الداخلية للرقابة بيان إصدارعلى  اجلارية التحضريية أنشطتهاسياق  يف األمانة وشّجع (د)
 ؛2017 لعام للمنظمة املراجعة

 التفتيش وحدة قريرت يف الواردتني العالقتني التوصــــــــــــــيتني عن تقريرهاإعداد  من األمانة انتهاء إىل وتطّلع (ه)
 ،"تحدةامل األمم منظومة مؤســـســـات يف له والتصـــدي لكشـــف عن حاالتهوا الغش منع" بعنوان املشـــرتكة

 ؛2018 الثاين تشرين/نوفمرب يف ستعقد اليت دورهتا يف املسألة هذه يف ستنظر املالية جلنة أن إىل وأشار
 

 املسائل املتعلقة باملوارد البشريةبالنسبة إىل 
 

 ؛بشريةال باملوارد املتعلقة وإجراءاهتا املنظمة عمليات يف إليها أشري اليت بالتحسينات رّحب (و)
 تضــــــــــــــمنت أن وطلب اجمللس إىل األمانة قّدمتها اليت اإلضــــــــــــــافية املعلومات ملذكرات تقديره عن وأعرب (ز)

 ؛املالية جلنة تتوجيها مع متاشيا وعرضها املعلومات هذه تقدمي البشرية املوارد بشأن املقبلة التقارير
 قبل املعينني املوظفني إىل بالنســـــبة اخلدمة إل�اء اجلديدة اإللزامية الســـــن تطبيق مســـــألة إدراج إىل وتطّلع (ح)

 ؛2018 أيار/مايو يف ستعقد اليت املالية جلنة دورة أعمال جدول على 2014 الثاين كانون/يناير 1
  املطبقة ياتالعمل مع يتفق مبا تعيني االســـــــــتشـــــــــاريني وتقييمهمب اخلاصـــــــــة اجلديدة بالســـــــــياســـــــــة ورّحب (ط)

 الفنية لقدراتل املســــــــــتقل التقييم تقرير يف الواردة التوصــــــــــيات مع يتماشــــــــــى ومبا املوظفني،ســــــــــائر  على
 املفتش العام؛ وتقرير

 االســـــتشـــــاريني،ب املتعلقة اجلديدة واإلجراءات الســـــياســـــة تطبيق يف باملرونة التحلي ضـــــرورة إىل وأشـــــار (ي)
  تنفيذا األنشـــطةو  واملشـــاريع الربامج تنفيذ لكفالة وذلك اللغوية، شـــرتاطاتباال يتصـــل ما يف خصـــوصـــا

 ؛كامال
  يتســــــــــــق امب االســــــــــــتشــــــــــــاريني، تعيني عملية يف اجلغرايف التوازن إىل احلاجة مراعاة على اإلدارة وشــــــــــــّجع (ك)

لى أن تتبقى ع أكرب، بفعالية واألنشــــــــــــــطة الربامج تنفيذ أجل من وذلك للموظفني، اجلغرايف التوزيع مع
 املالية جلنة إىل تقدم أن األمانة إىل وطلب ،التعيني عملية يف نيأســـــــاســـــــي ينمعيار  واالســـــــتحقاق اجلدارة

  النقاط اةمراع مع االســــــــــــتشــــــــــــاريني، إىل بالنســــــــــــبة اجلغرايف التوازن عن شــــــــــــاملة وثيقة القادمة دورهتا يف
 ؛الدورة هذه يف اجمللس أثارها اليت
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 اإلشرافمسائل بالنسبة إىل 
 

 امدهت أولية لفرتة املنظمة يف املراجعة جلنة يف عضــــــــــوا Gianfranco Cariola الســــــــــيد تعيني أقرّ  (ل)
 سنوات؛ ثالث

 املنظمة يف املراجعة جلنة اختصـــــاصـــــات على املقرتحة التعديالت ســـــتســـــتعرض املالية جلنة أن إىل وأشـــــار (م)
 ؛بشأ�ا قرار اختاذ هبدف 2018 أيار/مايو يف ستعقد اليت القادمة دورهتا يف

يات تنفيذ يف احملرز بالتقّدم علما وأحاط (ن)  عاجلةم على اإلدارة وشــــــــــــــّجع اخلارجي، املراجع توصــــــــــــــ
 العالقة. التوصيات

 

  والقانونية الدستورية الشؤون للجنة المائة بعد الخامسة الدورة تقريـر
 9)2017 األول تشرين/أكتوبر 23-25(

 
 .)اللجنة( والقانونية الدستورية الشؤون للجنة املائة بعد اخلامسة تقرير الدورة على اجمللس وافق -13

 
 :يلي مبا اخلصوص وجه على اجمللس وقام -14

 
 اجمللس؛ أعضاء والية مدة مسألة بشأن اللجنة مبداوالت علما أخذ (أ)

 القانوين اإلطار توضـــــــــيح هبدف األعضـــــــــاء مع مشـــــــــاورات عقد للمجلس املســـــــــتقل الرئيس من وطلب (ب)
 اجتماعات عقد طريق عن ،2017و 2015 عامي يف املؤمتر بقبول حظيت اليت املقاعد تقاســـم لرتتيبات

 بدعوة ني،الصــــــامت املراقبني أمام مفتوحة تكون الرؤســــــاء، ونواب اإلقليمية اجملموعات لرؤســــــاء رمسية غري
 ؛االقتضاء حسب للمجلس، املستقل الرئيس من

 ملمارســـــةا االعتبار يف تأخذ أن املشـــــاورات هذه من ُتســـــتخلص اســـــتنتاجات ألي ينبغي أنه إىل وأشـــــار (ج)
 ؛األعضاء بني اآلراء يف بتوافق ُتدعم وأن احلالية

 ملشــاورات،ا نتائج ضــوء على املســألة هذه يف جمددا بالنظر االقتضــاء، حســب اللجنة، تقوم بأن وأوصــى (د)
 ؛االقتضاء حسب األساسية، النصوص على تعديالت مشاريع أية ذلك يف مبا

 حني إىل ةســـــــــــــري االقرتاعات نتائج تظل أن لضـــــــــــــمان الزمة تكون قد اليت التدابري باختاذ األمانة وكّلف (ه)
 ؛االقرتاع نتيجة عن الرمسي اإلعالن

 ربيةوت األمساك مصـــــــــايد هليئة األســـــــــاســـــــــي النظام على التعديالت مشـــــــــاريع حتيل أن األمانة من وطلب (و)
 دال املرفق يف مبّني  وه كماو  اللجنة اقرتحته ملا وفقا الكارييب، والبحر الالتينية أمريكا يف املائية األحياء

 اهليئة إىل حلرفية،ا البحرية األمساك مصــايد لتشــمل اهليئة والية نطاق بتوســيعذي يقضــي وال التقرير، هبذا
  2018 الثاين ونكان/يناير يف عقدها املقرر املقبلة العادية دورهتا يف عليها وتوافق تســــــــــــــتعرضــــــــــــــها لكي

 بنما. يف
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 لجنة األمن الغذائي العالمي

 العالمي الغذائي األمن للجنة واألربعين الرابعة الدورة تقرير
 10)2017 األول تشرين/أكتوبر 9-13(

 
 العاملي لغذائيا األمن للجنة واألربعني الرابعة الدورة تقرير يف الواردة والتوصــــــــــــــيات االســــــــــــــتنتاجات اجمللس أقرّ  -15

 :يلي مبا اخلصوص وجه على وقام ،)اللجنة(
 

 وشــــــــّجع ؛والتغذية الغذائي األمن لتحقيق املســــــــتدامة باحلراجة املتعلقة الســــــــياســــــــات بتوصــــــــيات رّحب (أ)
 جهزةاأل إىل وإحالتها الغابات جلنة يف مناقشــــــتها وطلب اســــــتخدامها؛ على املصــــــلحة أصــــــحاب مجيع
 األخرى؛ املعنية

  للجنة لتابعةا بالتغذية املعنية العضــــــــــــــوية املفتوحة العمل جمموعة به تقوم الذي العمل أمهية إىل وأشــــــــــــــار (ب)
 األربعنيو  اخلامســــة دورهتا خالل للجنة العامة اجللســــة على تُعرض اختصــــاصــــات إعداد منها طُلب اليت
  طوعية توجيهية خطوط وضــــــــــــــع إىل من أجل عملية تقارب الســــــــــــــياســــــــــــــات اليت تؤدي 2018 عام يف

 ؛األغذية والتغذية نظم بشأن
  ةفرت  خالل تنظيمهــا املقرر األحــداث يف تقــّدمهــا أن املنظمــة شـــــــــــــــأن من اليت املهمــة بــاملســـــــــــــــامهــة وأقر (ج)

ع حول الدورات بني ما  اخلامســة الدورة لكي يتم، خالل 2018 عام يف الريفي والتحول احلضــري التوســّ
 الغذائي ألمنل دعما الســـياســـات بني التقارب حتقيق إىل اهلادف العمل جدوى للجنة، حتديد واألربعني
 واحلضرية؛  الريفية الديناميكيات تغّري  ظلّ  يف والتغذية

ب (د) ــ وأقرّ  للجنــة، املســــــــــــــتقــل التقييم على الرد يف اللجنــة أحرزتــه الــذي بــالتقــّدم ورحــّ   العمــل هــذا ةبــأمهي
 الغذائي باألمن يعىن املصـلحة أصـحاب متعدد كمنتدى  األسـاسـية وظيفتها لتحسـني اللجنة إىل بالنسـبة

 ملشــــاركةا روما، يف مقارها توجد اليت الوكاالت ذلك يف مبا املصــــلحة، أصــــحاب مجيع وناشــــد والتغذية،
 ؛نيواألربع اخلامسة دورهتا يف اللجنة على سيعرض مرحليا تقريرا أن إىل وأشار العمل، هذا يف

 ؛2018 عامل املستوى الرفيع السياسي املنتدى يف اللجنة مسامهة بلورة يف احملرز التقّدم إىل وأشار (ه)
 واملبادئ العناصــــــــــر بأن وأقرّ  ،2019-2018 للفرتة الســــــــــنوات املتعدد اللجنة عمل برنامج إىل وأشــــــــــار (و)

 اللجنة؛ قييمت متابعة نتائج على ستعتمد املستقبل يف العمل برامج بإعداد املتعلقة التوجيهية
 الســـــتعانةبا اللجنة، يف القائمة املالية الفجوة ســـــد يف املســـــامهة على املصـــــلحة أصـــــحاب مجيع وشـــــّجع (ز)

 العمل رنامجب تنفيذ أن إىل بالنظر املوجودة، للموارد الفعال االســـــتخدام وشـــــّجع املرصـــــودة، غري باملوارد
 الكافية؛ املوارد بتوافر مرهونًا سيكون السنوات املتعدد

 أجل نم الطوعية التوجيهية اخلطوط اســــــــــتخدام عن عاملي مواضــــــــــيعي حدث عقد اللجنة بقرار ورّحب (ح)
 دورهتــا خالل 2018 عــام يف الوطين الغــذائي األمن ســــــــــــــيــاق يف كــافٍ   غــذاء يف للحق املطرد اإلعمــال
 واألربعني؛ اخلامسة

 والتغذية؛ الغذائي األمن سياق يف املرأة متكني منتدى بنتائج ورّحب (ط)
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  اونالتع عن فضـــــال املصـــــلحة، أصـــــحاب من واســـــعة جمموعة مع بالتعاون النهوض على اللجنة وشـــــّجع (ي)
 .2030 عامل التنمية املستدامة خطة الثالثي، لتنفيذ والتعاون اجلنوب بلدان بني

 
 أية مسائل أخرى

 11روما في مقارها توجد التي الوكاالت بين التعاون عن مرحلي تقرير
 

 :يلي مبا اجمللس قام -16
 

لاللتزام  يرهوأعرب عن تقدعن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما املرحلي بالتقرير  أشــــــــــــــاد (أ)
الكامل لكل من املنظمة وبرنامج األغذية العاملي والصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية بتعزيز الشـــــــــراكات 

 ؛روما يف مقارها توجد اليت الوكاالتوالتعاون مع الرتكيز على أوجه التآزر والتكامل بني 
ب (ب)  وأعرب  ومـــار  يف مقـــارهـــا توجـــد اليت الوكـــاالتتعـــاون اليت يقوم عليهـــا بتحـــديـــد الركـــائز األربع  ورحـــّ

  قويمــة يف الوثيقــة، وهو مــا يربهن على االلتزام اللألمثلــة عن تعزيز جهود التنســــــــــــــيق املقــدّ  عن تقــديره
 ؛روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت إدارة الذي تتحلى به

 التعــاونو  اجلنوب على إدراج التعــاون يف مــا بني بلــدان رومــا يف مقــارهــا توجــد اليت الوكــاالت وشــــــــــــــّجع (ج)
 توجد ليتا الوكاالت بني للتعاون األربع الركائز ضمن الشراكات، من أخرى أشكال عن فضال الثالثي،
 روما؛ يف مقارها

ة دعما لتنفيذ خطة التنمي روما يف مقارها توجد اليت للوكاالت مواصــــــــــــــلة هذا التعاون القوي وشــــــــــــــّجع (د)
 ، ال سيما على املستوى القطري؛2030املستدامة لعام 

على مواصــــــــلة تنفيذ أنشــــــــطة مشــــــــرتكة يف جماالت اإلدارة  روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت وشــــــــّجع (ه)
 والشؤون املالية وإدارة املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات؛

التشغيلي توى على املسوأشار إىل أن الطابع الشامل ألهداف التنمية املستدامة يقتضي التنسيق الفّعال  (و)
 يت اجلهود؛يف ما بني املنظمات الثالث وتفادي التداخل أو تشت

 حتســــــني صــــــيغة االجتماعات املشــــــرتكة غري الرمسية الســــــنوية  من أجلللجهود اجلارية  وأعرب عن تقديره (ز)
  حة وقتإتا ضـــــــمان خالل من ذلك يف مبا روما، يف مقارها توجد اليت للوكاالتألجهزة الرئاســـــــية بني ا
 الكلمة؛ لتناول األعضاء جلميع كاف

لمبادرات اجلارية والدروس ل احتليليتقييما اليت تتضمن املرحلية مزيد من التقارير احلصول على إىل  وتطّلع (ح)
 اخلطوات املقبلة؛اقرتاحات تتعلق باملستخلصة، وكذلك 

عملية قياس  بغية تســـــهيلعلى أن تتضـــــمن التقارير املقبلة خمرجات بشـــــأن اجملاالت املواضـــــيعية وشـــــّجع  (ط)
 التقّدم احملرز.
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 12العالمي األغذية لبرنامج التنفيذي المجلس في أعضاء ستة انتخاب
 

 جلربنام التنفيذي اجمللس يف أعضـــــــــاء ســـــــــتة اجمللس انتخب ،2011 متّوز/يوليو 2 يف الصـــــــــادر 7/2011 بالقرار عمالً  -17
 :التايل لتوزيعوفًقا ل) 2020 األول كانون/ديسمرب 31 إىل 2018 الثاين كانون/يناير 1 من( سنوات ثالث ملدة العاملي، األغذية

 
 االستوائية؛ وغينيا اجلزائر: ألف القائمة •
 الربازيل؛: جيم القائمة •
 وآيرلندا؛ بلجيكا: دال القائمة •
 .بولندا: هاء القائمة •

 
 العالمي األغذية لبرنامج التنفيذي للمجلس السنوي التقرير

 201613 سنة في أنشطته عن
 

ب -18 ـــالتقرير اجمللس رحـــّ  اجمللس إىل املرفوع) الربنـــامج( العـــاملي األغـــذيـــة لربنـــامج التنفيـــذي للمجلس الســــــــــــــنوي ب
 .التقرير هذا على وصادق ،2016 عام يف أنشطته بشأن والزراعة األغذية منظمة جملس وإىل واالجتماعي االقتصادي

 
 :اجمللس فإن خاص، وبشكل -19

 
ا االســــــــــــــرتاتيجيــة أهــدافــه حتقيق حيــث من الربنــامج نتــائج على أثىن (أ)  اخلــاصـــــــــــــــة األبعــاد بــإجنــازات مــدعومــً

  اإلدارة؛ بنتائج
 أجـــل نم بـــالتحـــديـــات، حـــافلـــة ظروف ظـــلّ  يعملون يف الـــذين امليـــدان يف الربنـــامج موظفي بـــالتزام وأقرّ  (ب)

اليت قد تشــــــــــمل  )L3( 3و) L2( 2 املســــــــــتويني من الطوارئ حاالت من لعدد غري مســــــــــبوق التصــــــــــدي
 املمتدة؛ األزمات

 �ًجا متثل وهي ،2021-2017 للفرتة االســـــــــــــرتاتيجية اخلطة فيها مبا املتكاملة الطريق خريطة باعتماد ورّحب (ج)
 املايل اإلطار ستعراضا إىل باإلضافة القيادة، زمام البلدان تويل يكفل مبا القطري االسرتاتيجي للتخطيط جديًدا
 ومبادئها؛ 2030 امع خطة مع متاًما متوائمة الربنامج اسرتاتيجية جيعل مبا الربنامج، مستوى على النتائج وإطار

  القضــــــــاء ســــــــبيل يف الشــــــــركاء جانب إىل وبالتزامه والتعاون الشــــــــراكة جهود يف الربنامج مبشــــــــاركة ورّحب (د)
 املستدامة؛ التنمية أهداف وحتقيق اجلوع على

  اتللســــــــــياســــــــــ الشــــــــــامل االســــــــــتعراض قرارات تنفيذ أجل من الربنامج أجراها اليت بالتحســــــــــينات ورّحب (ه)
 ارةاإلد ومبادئ وأدوات اجلنســــــــني بني املســــــــاواة مراعاة جماالت يف خاصــــــــة ســــــــنوات أربع كل  جيرى الذي

 املقيم؛ املنّسق نظام يف واملسامهة مشرتكة خدمات توفري عن فضالً  النتائج، إىل املستندة
 حبلول كاملةاملت الطريق خريطة تطبيق اســـــــــــــتكمال أجل من حالًيا الربنامج يبذهلا اليت اجلهود إىل وأشـــــــــــــار (و)

 وإدارهتا؛ التنظيمية املخاطر تقييم عمليات ولتعزيز 2018 عام
 .العاملي األغذية جبربنام اخلاصة الربامج يف الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني التعاون توطيد إىل ودعا (ز)

                                                           
 .CL 158/PV/5و PV/4 CL/158و CL 158/LIM/4و CL 158/10 Rev.1 الوثائق  12
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/4و CL 158/11 ائقالوث  13
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 14التطورات في المنتديات التي تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 :التالية املواضيع حول املقدمة العروض على اجمللس أثىن -20
 

 ؛2017املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  (أ)
 )؛2017أكتوبر/تشرين األول  6-5آخر املستجدات بشأن مؤمتر "حميطنا" (مالطة، و  ب)(

 االجتماع العاملي "أخشاب مستدامة من أجل عامل مستدام" و  (ج)
 )؛ 2017نوفمرب/تشرين الثاين  1 -أكتوبر/تشرين األول  31(روما، 

 نتائج الدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي و  (د)
 )؛2017يوليو/متوز  22-17(جنيف، 

 اهلجرة؛و  (ه)
 عمالة األطفال؛و  (و)
ـــــــث والــعشـــــــــــــــرون) و  (ز)  نــتـــــــائــج مــؤمتــر األمــم املــتــحـــــــدة بشــــــــــــــــــــأن تــغــري املــنـــــــاخ (مــؤمتــر األطــراف الــثـــــــال

 ).2017/تشرين الثاين نوفمرب 17-6(بون، 
 

  للمجلس المائة بعد والخمسين السادسة الدورة عن الصادرة القرارات تنفيذ حالة
 15)2017 نيسان/أبريل 24-28(

 
ا حبــالــة تنفيــذ القرارات الصـــــــــــــــادرة عن دورات اجمللس الســـــــــــــــادســـــــــــــــة واخلمســــــــــــــني بعــد املــائــة  -21  أخــذ اجمللس علمــً

) والرابعة واخلمســــني 2016ديســــمرب/كانون األول  9-5واخلامســــة واخلمســــني بعد املائة () 2017أبريل/نيســــان  24-28(
 ).2016يونيو/حزيران  3 -مايو/أيار  30بعد املائة (

 
على أنه "عمل جاٍر"   LIM/158CL/3يف الوثيقة  1اجمللس بشـــــــكل خاص بأن يشـــــــار إىل الســـــــطر  وأوصـــــــى -22
لتعاون بني بلدان از يف االســتخدام املســتمر للشــراكات، مبا يف ذلك اإلضــايف احملر م على التقدّ  االجتماع املشــرتكطالع وبا

 .2019-2018اجلنوب والتعاون الثالثي، وذلك يف شكل خريطة طريق تتناول بالتفصيل األنشطة املقررة للفرتة 
 

  للمجلس المائة بعد والخمسين التاسعة للدورة المؤقت األعمال جدول
 16)2018 حزيران/يونيو(

 
 ).2018 حزيران/يونيو( املائة بعد واخلمسني التاسعة لدورته املؤقت األعمال جدول اجمللس أقرّ  -23

 

                                                           
 .CL 158/PV/5و CL 158/INF/4 يقتانالوث  14
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/4و CL 158/LIM/3 الوثائق  15
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/4و CL 158/INF/2 لوثائقا  16
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 األخرى الرئيسية واالجتماعات للمنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات الزمني الجدول
 201917-2017 الفترة في

 
وأخذ علما مبشروع اجلدول الزمين  2018اجمللس على اجلدول الزمين املقرتح لألجهزة الرئاسية للمنظمة لعام  وافق -24

 .2019لعام 
 

 18آخر المعلومات عن اقتراح إنشاء جامعة عالمية لمصايد األسماك
 

ا بــاملعلومــات اليت أعطتهــا مجهوريــة كوريــا بشـــــــــــــــأن  -25 ة إنشـــــــــــــــاء جــامعــة عــامليــالتقــدم احملرز يف أخــذ اجمللس علمــً
 األمساك. ملصايد

 

  إعالن وخطة عمل برازيليا بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
  19)2017(نوفمبر/تشرين الثاني 

 
أشـار اجمللس إىل أّن إعالن وخطة عمل برازيليا اللذين اعتمدا خالل املؤمتر الدويل بشـأن التعاون بني بلدان اجلنوب  -26

 ) سوف يتاحان على البوابة اخلاصة بأعضاء املنظمة.2017نوفمرب/تشرين الثاين  21-20والتعاون الثالثي (برازيليا، 
 

 20المجلس عمل أساليب
 

أّن الرئيس املســتقل للمجلس ســيتوىل تيســري املناقشــات حول التحســينات اإلضــافية يف أســاليب أشــار اجمللس إىل  -27
 عمل اجمللس، خالل االجتماعات املقبلة اليت ستعقد مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم.

 

 21بيان ممثل هيئتي تمثيل الموظفين في منظمة األغذية والزراعة
 

نــائــب أمني عــام احتــاد موظفي اخلــدمــات العــامــة، ببيــان بــاســــــــــــــم هيئيت متثيــل ، Eva Mollerأدلــت الســــــــــــــيــدة  -28
 املنظمة. موظفي

                                                           
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/4و CL 158/LIM/1 Rev.1 الوثائق  17
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/4 الوثيقتان  18
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/4 الوثيقتان  19
 .CL 158/PV/5و  PV/4CL/158 لوثيقتانا  20
 .CL 158/PV/5و CL 158/PV/4 الوثيقتان  21
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 المرفق ألف
 جدول أعمال الدورة الثامنة والخمسين بعد المائة للمجلس

 
 

 إجراءات الدورة

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها -2
 برنامج العمل والميزانية 
 2019-2018يزانية للفرتة التعديالت يف برنامج العمل وامل -3

 تقارير لجان المجلس

 تقرير االجتماع املشــــــــــرتك بني الدورة الثانية والعشــــــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة التاســــــــــعة والســــــــــتني  -4
 )2017بعد املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين 

والثالثة والعشـــــــرين بعد املائة  )2017نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  10-6الثانية والعشـــــــرين بعد املائة (ا الدورتني تقرير  -5
 ) للجنة الربنامج2017نوفمرب/تشرين الثاين  21(

 ) والثـامنـة والســــــــــــــتني بعـد املـائة 2017مـايو/أيـار  31-29تقـارير الـدورات الســــــــــــــابعـة والســــــــــــــتني بعـد املـائـة ( -6
 ) 2017نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  10-6املائة () والتاســـــــــــعة والســـــــــــتني بعد 2017نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  2-3(

 للجنة املالية
  2016منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  6-1 
 حالة االشرتاكات واملتأخرات  6-2 
 )2017أكتوبر/تشرين األول  25-23تقرير الدورة اخلامسة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( -7

 الغذائي العالمي لجنة األمن

 )2017 تشرين األولأكتوبر/ 13-9العاملي ( الغذائيتقرير الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن  -8

 خرىالمسائل األ
 التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماتقرير مرحلي عن  -9

 برنامج األغذية العاملي: -10
 التنفيذي لربنامج األغذية العامليانتخاب ستة أعضاء يف اجمللس  10-1 
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 2016التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  10-2 

 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة -11

 )2017أبريل/نيسان  28-24للمجلس (حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة السادسة واخلمسني بعد املائة  -12

 )2018جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واخلمسني بعد املائة للمجلس (يونيو/حزيران  -13

 2019-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  -14

 أية مسائل أخرى -15

 األمساك ملصايد عاملية جامعة إنشاء اقرتاح عن املعلومات آخر 15-1 

 الثالثي والتعـــــــاون اجلنوب بلـــــــدان بني التعـــــــاون بشــــــــــــــــــــأن برازيليـــــــا عمـــــــل وخطـــــــة إعالن 15-2 
 )2017 الثاين تشرين/نوفمرب(

 أساليب عمل اجمللس 15-3 

 والزراعة األغذية منظمة يف املوظفني متثيل هيئيت ممثل بيان 15-4 
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 المرفق باء 
 قائمة بالوثائق

 
 

CL 158/1 Rev.1 جدول األعمال املؤقت 
CL 158/2  تقرير الدورة اخلامسة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 )2017أكتوبر/تشرين األول  25-23(روما، 
CL 158/3  2019-2018التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
CL 158/3 Web Annex 1 األهداف االسرتاتيجية والوظيفية – 2019-2018النتائج للفرتة  إطار 
CL 158/3 Web Annex 2 2019-2018النتائج والغايات للفرتة  مؤشرات 
CL 158/3 Web Annex 3 التنظيمي للمقر الرئيسي واملكاتب امليدانية اهليكل 
CL 158/3 Web Annex 4 الوظائف حسب الرتب والوحدات التنظيمية عدد 
CL 158/3 Web Annex 5 حسب اإلدارة واملكتب 2019-2018صايف االعتمادات للفرتة  تعديالت 
CL 158/3 Web Annex 6 2019-2018رتة الصافية واملوارد من خارج امليزانية للف االعتمادات 
CL 158/4 ) 2017مايو/ايار  31-29تقرير الدورة السابعة والستني بعد املائة للجنة املالية( 
CL 158/5  ،نوفمرب/تشرين  10-6تقرير الدورة الثانية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج (روما

 )2017الثاين 
CL 158/6  2017نوفمرب/تشرين الثاين  3-2للجنة املالية (تقرير الدورة الثامنة والستني بعد املائة( 
CL 158/7 ) نوفمرب/تشرين  10-6تقرير الدورة التاسعة والستني بعد املائة للجنة املالية 

 )2017الثاين 
CL 158/Information 
Notes 1 and 2 إضافية عن إدارة املوارد البشرية معلومات 
CL 158/8  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة

 )2017نوفمرب/تشرين الثاين  9و 6ة والستني بعد املائة للجنة املالية (التاسع
CL 158/9 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 
CL 158/10 Rev.1 العضوية يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 
CL 158/11  س االقتصادي األغذية العاملي املقدم إىل اجمللالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج

 2016واالجتماعي وجملس منظمة األغذية والزراعة عن أنشطته يف عام 

http://www.fao.org/3/a-mu963e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu967e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu990e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu991e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu992e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu993e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_InfoNotes/MV463e-1Dec17.pdf
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CL 158/12  تقرير الدورة (اخلاصة) الثالثة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج 
 )2017نوفمرب/تشرين الثاين  21(روما، 

 C 2019 سلسلة وثائق
C 2019/5 A  2016منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املراجعة 
C 2019/5 B  تقرير املراجع  –القسم باء  2016منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات املراجعة

 اخلارجي
C 2019/19  ،أكتوبر/تشرين  13-9تقرير الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي (روما

 )2017األول 

 CL 158 INF وثائقسلسلة 
CL 158/INF/1 Rev.2 اجلدول الزمين املؤقت 
CL 158/INF/2  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واخلمسني بعد املائة للمجلس 

 )2018(يونيو/حزيران 
CL 158/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 
CL 158/INF/4 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة 
CL 158/INF/5 مذكرة عن أساليب عمل اجمللس 
CL 158/INF/7  منع الغش والكشف عن حاالته والتصدي هلا يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

)JIU/REP/2016/4( 
 

 CL 158 LIMسلسلة وثائق 
CL 158/LIM/1 Rev.1  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات

 2019-2017الرئيسية األخرى يف الفرتة 
CL 158/LIM/2  2017حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات حىت نوفمرب/تشرين الثاين 
CL 158/LIM/3 ملائة ورته السادسة واخلمسني بعد احالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف د 

 )2017أبريل/نيسان  24-28(
CL 158/LIM/4 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

  
 الوثائق األخرى

 قائمة باملندوبني واملراقبني 
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ة والزراعقائمة باألعضاء يف األمم املتحدة أو الدول األعضاء يف منظمة األغذية  
 ألغراض االنتخابات يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

  
   CL 158 REPسلسلة وثائق 

CL 158/REP/1 to  مشاريع تقارير اجللسة العامة 
CL 158/REP/15  

  
  CL 158 PVسلسلة وثائق 

CL 158/PV/1 to 
CL 158/PV/5 

 احملاضر احلرفية للجلسة العامة 

  
   CL 158 ODسلسلة وثائق 

CL 158/OD/1 to 
CL 158/OD/4 

 برامج عمل اليوم
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 المرفق جيم
 لمؤتمرل قرار مشروع

 2016 لعام لمنظمة األغذية والزراعة المراجعة الحسابات
 

 المؤتمر، إن
 

 للمجلس، املائة بعد واخلمسني الثامنة الدورة تقرير يف نظر أن بعد
 

 بشأ�ا، اخلارجي املراجع وتقرير 2016 لعام للمنظمة املراجعة احلسابات درس أن وبعد
 
 .2016 لعام املراجعة احلسابات يعتمد 
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 المرفق دال

 لمجلس ل قرارمشروع 
 المائية األحياء وتربية الداخلية األسماك مصايد هيئة

 الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا في
 

 
 المجلس، إن
 
 كانون/ديسمرب 9 إىل الثاين تشرين/نوفمرب 29 من الفرتة يف روما يف انعقدت اليت السبعني دورته يف اجمللس، بأن يقرّ  إذ

 ؛4/70 القرار مبوجب ،)اهليئة( الالتينية أمريكا يف الداخلية األمساك مصايد هيئة أنشأ ،1976 األول
 

  الثاين تشرين/نوفمرب 29 من الفرتة يف انعقدت اليت املائة بعد األربعني دورته يف اجمللس، أن الحسبان في يضع وإذ
 هيئة" يصبحل امسها غّري  كما  املائية األحياء تربية ليشمل للهيئة األساسي النظام عّدل ،2010 األول كانون/ديسمرب 3 إىل

 ."الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مصايد
 

  جانب إىل ةواجلنوبي الوسطى أمريكا بلدان معظم يشمل الذي للهيئة الواسع اجلغرايف النطاق االعتبار في يأخذ وإذ
 الكارييب؛ البحر منطقة بلدان بعضي
 

 السياسات ناقشةمل إقليمي منتدى وجود وضرورة اإلقليم هذا إىل بالنسبة البحرية احلرفية األمساك مصايد أمهية يدرك وإذ
 املوضوع؛ هبذا املرتبطة

 
 اعتربها ،السنني مر على اكتسبتها اليت للخربة نتيجة وأنه، ،1976 عام إنشائها منذ فعالة بطريقة عملت اهليئة بأن يقرّ  وإذ

 البحرية؛ احلرفية األمساك مصايد ملناقشة اإلقليم يف األنسب املنتدى األعضاء
 

 شباط/فرباير 3 إىل 1 نم الفرتة يف بريو ليما، يف انعقدت اليت عشرة الرابعة دورهتا يف وافقت، اهليئة بأن علماً  يأخذ وإذ
 لبحرية؛ا احلرفية األمساك مصايد ليضم واليتها نطاق توسيع أجل من للهيئة األساسي النظام تعديل على ،2016

 
 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد هيئة" ليصبح اهليئة اسم تغيري على الدستور، من 6 املادة من 1 الفقرة مبوجب يوافق،

 ؛"الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف
 

 أمريكا يف املائية األحياء ةوتربي األمساك مصايد هيئة" ليصبح اهليئة اسم تغيري فيه مبا املنقح، األساسي نظامها على يوافق
 .القرار هبذا امللحق يف الوارد النحو على" الكارييب والبحر الالتينية

 
  



2D CL 158/REP 

 

 1ملحق
 

 المائية األحياء وتربية الداخلية األسماك مصايد لهيئة األساسي النظام
 الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا في

 
 الغرض -1
 

 وفقاً  ملســـــــــــــتدامةا وتنميتها املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مصـــــــــــــايد بإدارة النهوض يف اهليئة وراء من الغرض يكمن
 .والزراعة األغذية منظمة أعدهتا اليت الرشيد الصيد بشأن السلوك مدونة وقواعد ملبادئ

 
 :يلي مبا اهليئة تقوم ذلك، إىل وباإلضافة

 
 الغذائي؛ األمن لدعم كأداة  املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مصايد تنمية تشجع )أ(

 النطاق؛ الصغرية املائية األحياء وتربية املعيشية الداخلية األمساك ملصايد خاصة أمهية تويل )ب(

  ةاملواضــــــــــــــيعيـــ اجملـــاالت يف األخرى الـــدوليـــة املنظمـــات مع وتعـــاون تنســــــــــــــيق عالقـــات إقـــامـــة على قـــادرة تكون )ج(
 .املشرتك االهتمام ذات

 
 .هبا ملرتبطةا والصكوك الرشيد الصيد بشأن السلوك مدونة وقواعد ملبادئ وفقا وتطبق الدستورية األحكام هذه تفسر

 
 العضوية -2
 

 ألمريكا اإلقليمي املكتب خيدمها اليت املنظمة يف املنتســبة األعضــاء والدول األعضــاء الدول مجيع أمام مفتوحة اهليئة تكون
 العضـــوية شـــروط ســـتويفت اليت املنتســـبة األعضـــاء والدول األعضـــاء الدول تلك من اهليئة وتتألف. الكارييب والبحر الالتينية

 .إليها االنضمام يف برغبتها العام املدير تبّلغ واليت
 
 املهام -3
 

 :كاآليت  هي اهليئة مهام
 

 ملائيةا األحياء وتربية الداخلية األمساك مصـــــــــــايد إلدارة واإلقليمية الوطنية واخلطط الســـــــــــياســـــــــــات صـــــــــــياغة دعم )أ(
 األعضاء؛ للدول والبيئية والثقافية واالقتصادية االجتماعية اجلوانب مراعاة مع وتنميتها،

                                                           
 .خبط احملذوف النص إىل يشار  1
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  فضــــالً  تدامة،املســـــ وتنميتها املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مصـــــايد إلدارة الدراســـــات وتنســـــيق وتشـــــجيع )ب(
 األنشطة؛ هبذه املرتبطة والتطوير للبحث واإلقليمية الوطنية الربامج عن

 صغري؛ نطاق على املائية األحياء وتربية املعيشية الداخلية األمساك ملصايد املستدامة التنمية وتعزيز )ج(

 مبصــــــــايد لةالصــــــــ ذات اإليكولوجية النظم محاية إىل هتدف اليت باألنشــــــــطة اإلقليمي، املســــــــتوى على والنهوض، )د(
 املناسبة؛ التخزين إعادة إجراءات احلال، مقتضى حسب ذلك، يف مبا املائية، األحياء وتربية الداخلية األمساك

 مصـــايد يف بيولوجيةال الســـالمة وتدابري املناســـبة الشـــهادات إصـــدار وتطبيق االيكولوجية النظم �ج تطبيق وتعزيز )هـ(
 املائية؛ األحياء وتربية الداخلية األمساك

 األحياء تربيةو  الداخلية األمساك مصـــــــايد تنمية تعيق اليت واالقتصـــــــادية واملؤســـــــســـــــية االجتماعية العوامل وحتديد )و(
 املصلحة؛ أصحاب حياة نوعية حتسني يف ستسهم اليت التدابري باختاذ والتوصية املائية،

 ه؛وتنميت الرتفيهي الداخلي للصيد واالجتماعي االقتصادي والتقييم اإلدارة جمايل يف والتعاون )ز(

 املائية، األحياء ربيةوت الداخلية األمساك مصايد يف املستدامة والتكنولوجيات اجليدة اإلدارة ممارسات تنفيذ وتعزيز )ح(
 الرشيد؛ الصيد بشأن السلوك ملدونة وفقا

 اجليدة سويقالت وممارسات األمساك، مصايد مجع بعد وما الصيد بعد ما مرحليت يف اجليدة باملمارسات والنهوض )ط(
 املقبولة األغذية ســـــالمة ومعايري الصـــــحية للمعايري وفقا املائية، األحياء وتربية الداخلية األمساك مصـــــايد ملنتجات

 دوليا؛

 التكنولوجيا نقلو  واإلرشـــاد التدريب توفري خالل من البشـــرية املوارد وتنمية املؤســـســـية القدرات بناء يف واملســـامهة )ي(
 واإلقليمية؛ الوطنية املؤسسات مع بالتعاون اهليئة، اختصاص جماالت يف

 األحياء ةوتربي الداخلية األمساك مصــــايد بشــــأن واإلحصــــاءات واملعلومات البيانات إعداد على املســــاعدة وتقدمي )ك(
 وتبادهلا؛ ونشرها املائية

 الوطنية ائيةالقض واليتها إطار يف للحدود العابرة أرصدهتا إدارة على طلبها، على بناء األعضاء، الدول ومساعدة )ل(
 مستداما؛ استخداما واستخدامها الصلة ذات

 الدول تلك مع عاونبالت ســتنفذ اليت واإلقليمية الوطنية واملشــاريع اخلطط صــياغة يف األعضــاء الدول مع والتعاون )م(
 ابقة؛الس الفقرات يف عليها املنصوص األهداف بلوغ أجل من الدويل، للتعاون أخرى مصادر ومع األعضاء،

 ومواءمتها؛ املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مبصايد املعنية الوطنية التشريعات حتديث وتشجيع )ن(

 لتلقي أكثر أو حدوا أمانة حســاب األمر، لزم إذا وفتح، اهليئة أنشــطة لتســهيل النقدية وغري النقدية املوارد وتعبئة )س(
 الغرض؛ هلذا حتقيقا الطوعية املسامهات

 الدولية؛ واهليئات اهليئة وبني اهليئة، يف األعضاء الدول بني التعاون أواصر وتعزيز )ع(

 اهليئة؛ عمل خطة ووضع )ف(

 .املستدامة وبتنميتها اإلقليم يف املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مصايد بإدارة تتعلق أخرى مهام بأية واالضطالع )ص(
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 الفرعية األجهزة -4
 

 .بكفاءة مهامها ألداء الزمة أخرى فرعية أجهزة وأية تنفيذية جلنة تشكيل للهيئة جيوز )أ(

 أبواب من لةالص ذي الباب يف متوفرة الالزمة األموال أن العام املدير بتحديد رهيناً  فرعي جهاز أي إنشاء يكون )ب(
  يعرض نأ جيــب فرعيــة، أجهزة بــإنشـــــــــــــــاء تتعلق مصــــــــــــــروفــات على ينطوي قرار أي اختــاذ وقبــل. املنظمــة ميزانيــة
 .ذلك عن املرتتبة واملالية اإلدارية اآلثار عن العام املدير من تقرير اهليئة على

 
 التقارير -5
 

 االعتبار يف أخذها نم يتمكن حىت العام املدير إىل وتوصـــيات أنشـــطتها عن تقارير مناســـبة، فرتات مدى على اهليئة، ترفع
 العام املدير يقومو . الرئاســـية أجهزهتا إىل ســـتقدم اليت الوثائق من غريها أو املنظمة وميزانية عمل برنامج مشـــروع إعداد عند

  تؤثر أو املنظمة ةســــــــــــــياســــــــــــــ على تأثري هلا يكون واليت اهليئة عليها توافق توصــــــــــــــية بأي اجمللس، خالل من املؤمتر، بإبالغ
 الدول مجيع إىل ة،جاهز  تكون حاملا اإلحاطة لغرض اهليئة، تقارير من تقرير كل  من نسخ وتُرَسل. ماليتها أو برناجمها على

 .األخرى الدولية واهليئات للمنظمة املنتسبة األعضاء والدول األعضاء
 
 واملصروفات األمانة -6
 

 مصـــروفات ظمةاملن وحتدد. اإلدارية املســـائل مجيع عن أمامه مســـؤوال ويكون العام املدير قبل من اهليئة أمني يعّني  )أ(
 .املعتمدة املنظمة ميزانية يف املرصودة الصلة ذات االعتمادات حدود ضمن وتدفعها اهليئة أمانة

 أمانة حسـابات شـاءإن املائية، األحياء وتربية الداخلية األمساك مصـايد تنمية تعزيز إىل سـعيا أيضـا، للمنظمة جيوز )ب(
 للهيئة وجيوز العامة، أو اخلاصـــة املصـــادر من أو اهليئة يف األعضـــاء الدول من املقدمة الطوعية املســـامهات تشـــمل

 .ةللمنظم املالية للوائح وفقا العام املدير يديرها اليت األموال هذه استخدام بشأن املشورة تسدي أن

 املســتشــارون أو وناملناوب أو املمثلون يتكّبدها اليت املصــروفات اهليئة يف األعضــاء املنظمات أو احلكومات تتحمل )ج(
  هلــــا التــــابعني املراقبني ومصــــــــــــــروفــــات الفرعيــــة، أجهزهتــــا أو اهليئــــة اجتمــــاعــــات حضــــــــــــــور عنــــد هلــــا، التــــابعون

 .االجتماعات هذه يف
 
 املراقبون -7
 

 اهليئة يف اءأعضــ ليســت اليت للمنظمة املنتســبة األعضــاء الدول أو األعضــاء الدول مجيع دعوة العام للمدير جيوز )أ(
 الكارييب، والبحر يةالالتين أمريكا إقليم يف املائية األحياء تربية أو الداخلية األمساك مصــــــــــــــايد بتنمية هتتم ولكنها
 .مسبق طلب على بناء مراقب بصفة الفرعية أجهزهتا أو اهليئة اجتماعات حلضور



CL 158/REP 5D 

 

 أعضاء لكنهاو  للمنظمة منتسبة أعضاء ليست اليت الدول دعوة املنظمة، جملس موافقة وبعد طلب على بناء جيوز، )ب(
  اهليئة اجتماعات حلضــــــــــور الذرية، للطاقة الدولية الوكالة يف أو املتخصــــــــــصــــــــــة وكاالهتا من أي أو املتحدة األمم يف
 .املنظمة ؤمترم اعتمدها اليت للدول مراقب صفة مبنح املتعلقة لألحكام وفقا مراقب، بصفة الفرعية أجهزهتا أو

 
 الدولية املنظمات مشاركة -8
 

 الدســتور من لةالصــ ذات لألحكام املنظمات وهذه اهليئة بني والعالقات اهليئة أعمال يف الدولية املنظمات مشــاركة ختضــع
 جملس أو ؤمترامل عليهــا وافق اليت الــدوليــة املنظمــات مع العالقــات على تنطبق اليت واألنظمــة للمنظمــة، العــامــة والالئحــة

 .املنظمة
 
 الداخلية الالئحة -9
 

  للمنظمة، عامةال والالئحة الدســــــــــــــتور مع متســــــــــــــقة تكون أن على وتعديلها، الداخلية الئحتها على املوافقة للهيئة جيوز
 النفـاذ يزح وتعـديالهتـا الـداخليـة الالئحـة وتـدخـل. املؤمتر اعتمـده الـذي واللجـان اهليئـات حيكم الـذي املبـادئ إعالن ومع
 .عليها العام املدير موافقة بعد
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 هاءالمرفق 
 األخرى لمنظمة األغذية والزراعةالجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية 

 2019-2018 الفترةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في 
 

 2018 2019 
     يناير/كانون الثاني

 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية فبراير/شباط
 المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا 30

 برنامج األغذية العاملي

12-16 
19-23 
26/2-2/3 

 جملس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  17

 برنامج األغذية العاملي

11-15 
18-22 
25/2-1/03 

 

المؤتمر االقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة  35 مارس/آذار
 البحر الكاريبي

 الشؤون الدستورية والقانونية لجنة 106

5-8 

 
12-14 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 108
 لجنة المالية  172
 لجنة البرنامج  126

11-13 
18-22 
18-22 

 المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ 34 أبريل/نيسان
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

الرســـــــــــمي ألمريكـــــا  غير المؤتمر اإلقليمي 5
 *الشمالية

 المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 34

9-13 
16-20 
16-20 
23-27 

 المجلس 161
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 

8-12 
15-18 

 المؤتمر اإلقليمي ألوروبا 31 مايو/أيار
 لجنة المالية 170
 لجنة البرنامج 124

16-18 
21-25 
21-25 

  

 المجلس 159 يونيو/حزيران
 برنامج األغذية العاملي

4-8 
18-22 

 برنامج األغذية العاملي
 المؤتمر 41

10-14 
22-29 

 الدستور الغذائي 41 يوليو/تموز
 لجنة مصايد األسماك 33
 لجنة الغابات 24

 (روما) 2-6
9-13 

16-20 

 المجلس 162
 الدستور الغذائي 42

1 
8-12 

     أغسطس/آب
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية سبتمبر/أيلول

 لجنة مشكالت السلع 72
10-14 
26-28 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 

9-13 

 لجنة الزراعة 26 أكتوبر/تشرين األول
 يوم األغذية العالمي

 لجنة األمن الغذائي العالمي 45
 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 107

1-5 
 (الثالثاء) 16
15-20 
22-24 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 46
 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية  109

14-18 
 (األربعاء) 16
21-23 

 لجنة المالية 171 نوفمبر/تشرين الثاني
 لجنة البرنامج 125

 برنامج األغذية العاملي

12-16 
12-16 
26-29 

 لجنة المالية  173
 لجنة البرنامج 127

 برنامج األغذية العاملي

4-8 
4-8 

18-22 

 المجلس 160 ديسمبر/كانون األول
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

3-7 
10-14 

 المجلس 163
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

2-6 
9-13 

 
 2019 نيسان/أبريل 21 عيد الفصح حسب التقومي الغريب: 2018 نيسان/أبريل 1 الفصح حسب التقومي الغريب:عيد 

 2019 نيسان/أبريل 28 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس 2018 نيسان/أبريل 8 التقومي الشرقي: بعيد الفصح حس
 2019 حزيران/يونيو 4 - أيار/مايو 6 شهر رمضان: 2018 حزيران/يونيو 14 – أيار/مايو 16 شهر رمضان:

 2019 حزيران/يونيو 5 عيد الفطر: 2018 حزيران/يونيو 15 عيد الفطر:
 2019 آب/أغسطس 12 عيد األضحى: 2018 آب/أغسطس 22 عيد األضحى:

 
النهائية الحًقا. (*) سوف تؤكد املواعيد 



 

 

 لجنة البرنامج
 )2019يوليو/تموز  - 2017(يوليو/تموز 

 األعضاء الرئيس
 

 (السيد فيصل رشيد سالمة العرقان) األردن )María Cristina Boldorini(السيدة األرجنتني  )هولندا( Hans Hoogeveen السيد
 )Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor (السيد ماليزيا )Jennifer Fellows(السيدة  كندا 
 )Matthew Hooper (السيدنيوزيلندا  )Marc Mankoussou (السيد الكونغو 
 )Claudia Elizabeth Guevara de la Jara(السيدة  بريو )Kanga Kouamé(السيد  كوت ديفوارإ 
 )François Pythoud(السيد  سويسرا )Shahin Ghorashizadeh(السيد  مجهورية إيران اإلسالمية 
 )Terri Sarch(السيدة  اململكة املتحدةا )Toru Hisazome(السيد  اليابان 
 

 لجنة المالية
 )2019يوليو/تموز  - 2017(يوليو/تموز 

 األعضاء الرئيس
 

 )Mateo Nsogo Nguere Micue(السيد  غينيا االستوائية )Carlos Alberto Amaral أنغوال (السيد )الفلبني( Lupiño Lazaro, Jr السيد
 * )Cathrine Stephenson(السيدة أسرتاليا  

 )Mafizur Rahman(السيد  بنغالديش
 * )Heiner Thofern(السيد  أملانيا

  )Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك (السيد 
 )Vladimir Kuznetsov االحتاد الروسي (السيد  * )Antonio Otávio Sá Ricarteالربازيل (السيد  
  )سيد أمحد علمني حامد علمنيالسيد السودان ( )Xie Jianmin الصني (السيد 
 * )Thomas Duffy الواليات املتحدة األمريكية (السيد * مجهورية مصر العربية (السيد خالد الطويل) 
*representatives/ar-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance / 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 )2019يوليو/تموز  - 2017(يوليو/تموز 

 األعضاء الرئيس
 )Lineo Irene Molise Mabuselaليسوتو (السيدة  )Luke Daunivalu(السيد  فيجي )زمبابوي( Godfrey Magwenzi السيد

 )Mónica Robelo Raffoneنيكاراغوا (السيدة 
 )Daniela Rotondaroسان مارينو (السيدة  )Royhan Nevy Wahabإندونيسيا (السيد  
 )Emily Katkar الواليات املتحدة األمريكية (السيدة األردن (السيد علي البصول) 

 

 2017المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 
 أعضاء انتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة انتهاء مدة العضوية

 
 1الصني (باء) اسرتاليا (دال) 2017ديسمرب/ كانون األول  31
 )دال( اململكة املتحدة 2(جيم) الربازيل 

 (دال)اليابان  (دال) الدامنرك
 4بنما (جيم) (هاء) بولندا 
 هنغاريا (هاء) 3مجهورية إيران اإلسالمية (باء) 

 5(ألف) ليسوتو ليبيا (ألف)
 

  االحتاد الروسي (هاء) أفغانستان (باء) 2018 ديسمرب/ كانون األول 31
 )باء( اهلند  6بنن (ألف)
 (باء) بنغالديش 7بريو (جيم)

 ) دال( فرنسا )باء( الكويت
 ليربيا (ألف)  )الواليات املتحدة األمريكية (دال 

 هولندا (دال) 8)دال( سويسرا
 

 ) دال( إسبانيا )جيم( األرجنتني 2019 ديسمرب/ كانون األول 31
 )ألف(السودان   أملانيا (دال)

 9)جيم( املكسيك باكستان (باء)
 ) باء( اململكة العربية السعودية زمبابوي (ألف)

 )دال( فنلنداس )كندا (دال 
  )ألف( مصر العربيةمجهورية  )ألف( الكونغو

/كانون ديسمرب 31إىل  2016 /كانون الثاينيناير 1ن لشغل هذا املقعد موانتخب جملس اجمللس االقتصادي واالجتماعي الصني  2015 /كانون األولديسمرب 31اعتبارا من  مجهورية كوريااستقالت )  1(
 .2017 األول

 .2017األول  ديسمرب/كانون 31يناير/كانون الثاين إىل  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل الربازيل وانُتخبت 2015 ،ولألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  غواتيماال تنحت  )2(
 ).2023-2021)، والقائمة جيم (2020-2018إيران اإلسالمية؛ والقائمة ألف () من قبل مجهورية 2017-2015تتناوب القوائم ألف وباء وجيم على هذا املعقد على النحو التايل: القائمة باء (  )3(
 .2017ديسمرب/كانون األول  31إىل  2016يناير/كانون الثاين  1ومتت املصادقة على بنما الستكمال املدة املتبقية من الوالية من  2015ديسمرب/كانون األول  31استقالتها من هذا املنصب يف قدمت غواتيماال   )4(
املدة املتبقية من  ليســـوتو ومتت املصـــادقة على أن يســـتكملعن مقعدها  ،2017 أبريل/نيســـان 19يف املنعقد  واإلدارة بالتنســـيق اخلاص واالجتماعي االقتصـــادي اجمللس اجتماعخالل  ،ند)  تنحت ســـوازيل5(

 .2017ديسمرب/كانون األول  31إىل  2017أبريل/نيسان  20الوالية من 
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017 يناير/كانون الثاين 1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل بنن توانُتخب 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  موريتانيا تنحت)  6(
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  بريو لشغل توانُتخب 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  املكسيك )  تنحت7(
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل سويسرا وانُتخبت 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  السويد )  تنحت8(
 .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)  9(



 

 

 أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 دولة عضو 194

 عضوان منتسبان
 منظمة عضو واحدة

 
 االحتاد األورويب (منظمة عضو)

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا

 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور

 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربودا

 أندورا
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي

 أوزباكستان
 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا

 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل

 بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا (دولة متعددة القوميات)
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد

 تشيكيا
 توغو
 توفالو

 توكالو (عضو منتسب)
 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان
 جزر فرويه (عضو منتسب)

 جزر كوك
 مارشالجزر 

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية مصر العربية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك

 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرنسييب
 سان فنسنت وغرينادين

 سان كيتس ونيفيس
 سان مارينو

 سانت لوسيا
 سري النكا

 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا

 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 البوليفارية)فنزويال (مجهورية 

 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كابو فريدي
 كازاخستان
 الكامريون

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت

 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليربيا
 ليبيا

 ليتوانيا
 ليسوتو

 مالديف
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 املغرب
 املكسيك

 مالوي
 اململكة العربية السعودية

 اململكة املتحدة
 منغوليا

 موريتانيا
 موريشيوس

 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار

 ميكرونيزيا (واليات متعددة اجلنسيات)
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

 اليونان
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