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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 
 )7()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(
 من الالئحة العامة للمنظمة. 7-22تعترب مستقيلة طبًقا للمادة  )7(

 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
 )7()2(تايلند

 )1(ترينيداد وتوباغو
 )2(اجلزائر 

 )3(مجهورية فنزويال البوليفارية
 )3(مجهورية كوريا

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

 )2(جنوب أفريقيا
 )3(جنوب السودان

 )1(رومانيا
 )1(زمبيا

 )3(سري النكا
 )1(السودان

 )5()4(شيلي
 )3(الصني

 )3( غينيا االستوائية
 )4(فرنسا

 )6()3(الفلبني
 )3(فلنندا

 )8()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(
 )2021) حىت �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران 2019ستحّل بريو حمّل شيلي اعتبارا من �اية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران  )5(
 )2021حىت �اية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران  2020يناير/كانون الثاين  1ستحّل مبامنار حمّل الفلبني اعتبارًا من  )6(
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 يتعلق ما يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية ملنظمة خاص رأي أي عن تعرب ال عرضــــــها وطريقة اإلعالمية املواد هذه يف املســــــتخدمة األوصــــــاف
 إىل اإلشـــــارة تعرب وال وختومها. حدودها بتعيني أو بســـــلطاهتا يتعلق ما يف أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو بلد ألي التنموي أو القانوين بالوضـــــع
 املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة جانب من توصــية أو دعم عن ال، أم مرخصــة كانت ســواء املصــنعني، بعض منتجات أو حمددة شــركات

 .ذكره يرد مل مما مثيالهتا على هاتفضيل أو
 

2018 FAO ©  
 نســــخ ميكن ذلك، خالف يذكر مل وما ونشــــرها. واســــتنســــاخها اإلعالمية املواد هذه اســــتخدام املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة تشــــجع

  جتارية، غري خدمات أو منتجات يف االســـــــــــتخدام أو التعليمية، واألهداف واألحباث اخلاصـــــــــــة الدراســـــــــــات بغرض وحتميلها وطبعها املواد هذه
 أو املنتجات وعلى املســــــــتخدمني آراء على املنظمة موافقة افرتاض وعدم النشــــــــر، حقوق واحرتام املصــــــــدر، هي املنظمة أن ىلإ يشــــــــار أن على
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 جدول أعمال الدورة التاسعة والخمسين بعد المائة للمجلس -ألف
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تعديل النظام األســـــاســـــي لهيئة مصـــــايد األســـــماك الصـــــغيرة النطاق والحرفية وتربية : 1/159 المجلس قرار -جيم
 )COPPESAALCفي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( األحياء المائية

الجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاســــــــية واالجتماعات الرئيســــــــية األخرى لمنظمة األغذية  -دال
 2019-2018وبرنامج األغذية العالمي في الفترة  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والزراعة
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 1البنود االفتتاحية
 
برئاســـــــــــة الســـــــــــيد  2018 يونيو/حزيران 8إىل  4عقد اجمللس دورته التاســـــــــــعة واخلمســـــــــــني بعد املائة يف روما من  -1

Khalid Mehboob.الرئيس املستقل للمجلس ، 
 

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

 3الزمنياعتماد جدول األعمال والجدول 
 
جدول األعمال  عتمدواأخذ اجمللس علما بإعالن االختصـــاصـــات وحقوق التصـــويت املقدم من االحتاد األورويب  -3

 هبذا التقرير. املرفق ألفواجلدول الزمين للدورة بعد إجراء التعديالت الالزمة. ويرد جدول األعمال يف 
 

 4لجنـــة الصياغـــة واألعضاء فيهاانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس 
 
(كوت ديفوار)  u CisséSeydoاجمللــــــــــــــــــس ثالثــــــــــــة نــــــــــــــــــواب لرئيــــــــــــس دورته احلالية، وهــــــــــــــــــــــــم: السيد  انتخب -4

 (فنلندا) والسيد يوسف جحيل (الكويت). Anna Gebremedhin والسيدة
 
 لي يللجنـــة الصــــــــــــــيـــاغـــة إىل جـــانـــب مـــا  (الكونغو) رئيســــــــــــــــاً  Mankoussou Marcاجمللس الســــــــــــــيـــد  وانتخـــب -5

طاليا واليابان وكينيا ونيكاراغوا من األعضــــــــاء: أفغانســــــــتان وأســــــــرتاليا والربازيل والصــــــــني ومجهورية مصــــــــر العربية وفنلندا وإي
 ورومانيا والسودان وتايلند والواليات املتحدة األمريكية وزامبيا.

  

                                                           
 PV/9 CL/159و CL 159/PV/1الوثيقتان   1
 PV/9 CL/159و CL 159/PV/1الوثيقتان   2
  PV/9 CL/159و PV/1 CL/159و INF/3 CL/159و INF/1 Rev.3 CL/159و Rev.1 159/1 CLالوثائق   3
  PV/9 CL/159و PV/1 CL/159الوثيقتان   4
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 برنامج العمل والميزانية

 5 7201 - 6201تقرير تنفيذ البرامج للفترة 
 
 جنة الربنامج والدورة الســـــــــــــبعني اجمللس نتائج االجتماع املشـــــــــــــرتك بني الدورة الرابعة والعشـــــــــــــرين بعد املائة لل قرّ أ -6

 اخلصوص: ، وعلى وجه2017 - 2016ص تقرير تنفيذ الربامج للفرتة خيبعد املائة للجنة املالية يف ما 
 

ليت أحرزهتا املنظمة بالنتائج ا ورّحب، 2017 - 2016تنفيذ برنامج العمل يف الفرتة ل ارتياحهأعرب عن  (أ)
 وقياسها؛ الغايات يف املائة من املخرجات املقّررة، باعتماد �ج أكثر صرامة لوضع 82جلهة تنفيذ 

املنظمة البناء  وناشدزاعات، نعدد ال ارتفاعجرّاء تغري املناخ و  ارتفاع معدالت اجلوع يف العامل والحظ بقلق (ب)
أهداف  كرب يف حتقيقبقدر ألنتائج تساهم اعلى الدروس املستفادة وتعديل األنشطة عند املقتضى، لكي 

 التنمية املستدامة؛

عرب حتديد واســتخدام لك مبا يف ذباتســاق إطار النتائج لدى املنظمة مع أهداف التنمية املســتدامة  ورّحب (ج)
 ة؛كل من األهداف االسرتاتيجياملتصلة ب املستدامة ف التنميةمقاصد ومؤشرات أهدا

، وارتفاع معدالت إجناز يف املائة 6.99لإلنفاق الصــــــــايف من اعتمادات امليزانية وقدره  وأعرب عن ارتياحه (د)
دوالر  )2( ذي فاق املليارياملوارد اليت متت تعبئتها وال حجمحســـــــــــابات األمانة وبرنامج التعاون التقين، و 

 ون دوالر أمريكي؛ملي 37أمريكي، إىل جانب زيادة الكفاءة مبا يف ذلك من خالل حتقيق وفورات بلغت 

ي تتمكن من تسخري ميزاهتا قيام املنظمة بإسناد األولوية إىل االستعانة بالشراكات كل ارتياحهوأعرب عن  (ه)
 الثي؛وب والتعاون الثاملقارنة، مبا يف ذلك من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلن

ني اجلنســــني يف املناصــــب باملســــاواة للموظفني، و  العادلمواصــــلة التقدم يف حتقيق التمثيل اجلغرايف  وشــــجع (و)
 سـألتني إىل األعضاء؛إىل األمانة توفري معلومات أكثر تفصيًال عن هاتني امل طلبالفنية والعليا، و 

يدانية، مبا يف ذلك شـــــــــبكة املكاتب املقدرات أجل تعزيز  اجلهود املتواصـــــــــلة املبذولة من وشـــــــــجعوالحظ  (ز)
 استعراض مناذج التوظيف لدى املكاتب القطرية؛

 من اعتمادات امليزانية دوالر أمريكي من اإلنفاق الصـــــــــايف ينيمال 3.9 وقدرهوالحظ أن املبلغ غري املنفق  (ح)
احلصـــــول  لبوط ســـــيحّول بالكامل إىل الصـــــندوق اخلاص ألنشـــــطة متويل التنمية 2017 - 2016للفرتة 

 .على تقرير مرحلي سنوي بشأن متويل الصندوق اخلاص وأنشطته

العمل يف جمال وضـــــــــــــع املعايري الدولية على غرار ما تقوم به هيئة الدســـــــــــــتور الغذائي  أمهيةوشـــــــــــــدد على  (ط)
التمويل املســــتدام لعمل املنظمة وأنشــــطتها املتصــــلة إىل على احلاجة  كزواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ور 
والدســــتور الغذائي، متاشــــياً مع توصــــية االجتماع املشــــرتك بني  األغذيةباملشــــورة العلمية من أجل ســــالمة 
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 الدورة الثانية والعشــــــــــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة التاســــــــــــــعة والســــــــــــــتني بعد املائة للجنة املالية،
 ّدد الغرض؛احمللتخصيص األرصدة غري املنفقة حلساب األمانة لصاحل حساب األمانة غري 

ها لبيانات وحتليلااملنظمة على منح األولوية إىل دعم وكاالت اإلحصـــــــــــاء الوطنية من أجل مجع  وشـــــــــــجع (ي)
 ؛امةمية املستدخاصة من أجل مؤازرة اجلهود الوطنية املبذولة يف سبيل رصد وحتقيق أهداف التن

 العــاملني  النتــائج اإلجيــابيــة قــد حتّققــت أيضـــــــــــــــاً بفضـــــــــــــــل األشــــــــــــــخــاص املتفــاننيهــذه على أن  وشـــــــــــــــدد (ك)
 سواء. املنظمة، من موظفني واستشاريني على حدٍ  يف

 
يف يونيو/حزيران  بعرضـــــــــــه على املؤمتر وأوصـــــــــــى 7201-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة على اجمللس  صـــــــــــادقو  -7

 للموافقة عليه. 2019
 

 6 المؤتمرات اإلقليميةتقارير 
 
ية اخلمســـــة، فضـــــالً عن املؤمتر اســـــتعرض اجمللس االســـــتنتاجات واألولويات اإلقليمية املنبثقة عن املؤمترات اإلقليم -8

على حنو ما هو وارد  وأقّرها، 0182اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشــــمالية، املعقودة بني شــــهري فرباير/شــــباط ومايو/أيار 
 على وجه اخلصوص: ودعميف التقارير اخلاصة بكل منها، 

 
 نظم غذائية مستدامة وشاملة؛التوصل إىل  (أ)

أهداف التنمية  يف حتقيق احملرز وحتســــــــــني رصــــــــــد الســــــــــياســــــــــات والربامج وتقييمها، من أجل تتبع التقدم (ب)
الزراعة ، وكذلك من خالل هاواســتدامت اجية الزراعيةاملســتدامة مبا يشــمل مجلة النهج املتاحة ملســاعدة اإلنت

 ؛رجيةالبيولوجية ونظم الزراعة احلوالزراعة اإللكرتونية والتكنولوجيا  اإليكولوجية

 ذائي وتغري املناخ، انعدام األمن الغ ملعاجلة مســــــــــــــألةومســــــــــــــاعدة البلدان يف بناء القدرة على الصــــــــــــــمود  (ج)
 وصحة الرتبة؛ندرة املياه امة للمياه والغابات واملبادرات اخلاصة بمن خالل اإلدارة املستدمبا يف ذلك 

 ؛إ�اء مجيع أشكال سوء التغذيةو  (د)

دود ومقاومة مضادات اآلفات واألمراض العابرة للحمكافحة مبادرة "صحة واحدة"، مبا يف ذلك تطبيق و  (ه)
 ؛امليكروبات

على صـــــــعيد  احملرز مالتقدمن خالل م، مبا يف ذلك ومكافحة الصـــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظي (و)
نوين دون إبالغ ودون تنظيم االتفاق بشـــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــــــــــيد غري القا تنفيذ

 وردعه والقضاء عليه؛

نظم ومســاعدة أصــحاب احليازات الصــغرية واملزارعني األســريني وصــيادي األمساك يف تعزيز االعرتاف بدور  (ز)
والنســاء والشــباب يف األرياف، والنظم الزراعية املســتدامة األخرى،  الرتاث الزراعي املهمة عاملياً والرتويج له
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اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي استخدام وتطبيق مع اإلشارة إىل أمهية 
 ؛ينومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوط

 وقاية النباتات؛لدولية مثل الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية الصكوك الغري ذلك من أمهية و  (ح)

لدول بالنســبة إىل االغذائي  التحديات النامجة عن تغري املناخ وانعدام األمن مواجهةيف اخلاصــة واملســاعدة  (ط)
  العجز الغذائي؛اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان غري الساحلية اليت تعاين

الوكاالت  وال ســــيما مع من أجل تعبئة املوارد على املســــتوى امليداين، األولوية حبســــبوترتيب الشــــراكات  (ي)
مــا بني بلــدان اجلنوب  خالل التعــاون يفواألجهزة املعنيــة األخرى اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا، األخرى 

 ؛والتعاون الثالثي

خلاص، باإلضـــــافة إىل من القطاع املدين واألوســـــاط األكادميية والقطاع اأمهية اســـــتقطاب مشـــــاركة أوســـــع  (ك)
 يف املؤمترات اإلقليمية املقبلة؛ مشاركة أرفع مستوى من جانب الدول األعضاء

 كة امليدانية للمنظمة.تغطية الشبنطاق للمنظمة، مبا يف ذلك من خالل استعراض  الفنيةوتعزيز القدرات  (ل)
 
 أقرتهر، حبســب ما اخلضــســنة دولية للفاكهة وا بتخصــيص كذلك باالقرتاح الذي رفعته شــيلي اجمللس علماً  خذوأ -9

  عن املعلومات اليت قدمتها إســــــــتونيا الكارييب، فضــــــــالً البحر الدورة اخلامســــــــة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية و 
إىل تلقي مزيد من املعلومات  وتطلعار، إقامة سنة دولية للجاود إىل الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا بشأن

 يف هذا الصدد.
 

اســـتعراض إجراء على  وشـــجعة اجمللس بأن برنامج العمل املتعدد الســـنوات قد أرشـــد عمل املؤمترات اإلقليمي وأقرّ  -10
 منتظم ومنهجي ألدائها ولكفاءهتا.

 
 تقارير لجان المجلس

 تقرير االجتماع المشترك بين الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج 
 7)2018والدورة السبعين بعد المائة للجنة المالية (مايو/أيار 

 
 جنة الربنامج والدورة الســــــــــــــبعني اجمللس تقرير االجتماع املشــــــــــــــرتك بني الدورة الرابعة والعشــــــــــــــرين بعد املائة لل أقرّ  -11

توى خالل يوم األغذية العاملي، املســــــــــــــ رفيعبعد املائة للجنة املالية، وأحاط علماً بتوجيهاته املتعلقة باقرتاح عقد حدث 
لـــــة عن هـــــCL 159/INF/7وأحـــــاط علمـــــًا بـــــاملـــــذكرة املفـــــاهيميـــــة (الوثيقـــــة   ذا احلـــــدث، ) اليت تورد معلومـــــات مفصــــــــــــــّ

 إىل مناقشتها. وتطّلع
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 تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج 
 8)2018مايو/أيار  25 - 21(

 
 ه اخلصوص:اجمللس تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج، وعلى وج أقرّ  -12

 
اد اخلطة املتوســــــــــطة األجل لألولويات اليت حددهتا املؤمترات اإلقليمية بالنســــــــــبة إىل إعد أعرب عن تقديره (أ)

 ر النتائج، والرتكيز ، فضـــــــــــالً عن إدراج أهداف التنمية املســـــــــــتدامة يف إطا2021 – 2018املراجعة للفرتة 
 على املبادرات اإلقليمية؛

 غــــــذيــــــةاألمن الغــــــذائي وســــــــــــــوء التوتقييم مســـــــــــــــــــامهــــــة املنظمــــــة يف القضـــــــــــــــــــاء على اجلوع وانعــــــدام  (ب)
 ؛)1(اهلدف االسرتاتيجي 

صـــادرة عن جلنة األمن بالدور الرئيســـي الذي تؤديه املنظمة يف تعزيز نشـــر منتجات الســـياســـات ال واعرتف (ج)
بيل اإلطار االســــرتاتيجي الغذائي العاملي ويف الرتويج الســــتخدامها وتطبيقها على املســــتوى القطري، من ق

ملســــــــــؤولة حليازة األراضــــــــــي لغذائي والتغذية، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــــــأن احلوكمة االعاملي لألمن ا
 الســــــتثمارات املســــــؤولة ومصــــــايد األمساك والغابات يف ســــــياق األمن الغذائي الوطين، واملبادئ اخلاصــــــة با

 دة؛زمات املمتيف الزراعة ونظم األغذية وإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األ

 والتعـــاون  اجلهـــات الفـــاعلـــة من غري الـــدول، وكـــذلـــك معمع منظمـــات األمم املتحـــدة،  والشــــــــــــــراكـــات (د)
 يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛

 الزراعــة واســــــــــــــتخــدامهــا يف جمــال صــــــــــــــون املوارد الوراثيــة لألغــذيــة و اهلــام وعمــل منظمــة األغــذيــة والزراعــة  (ه)
 على حنو مستدام؛

 ية؛ألطر الربجمة القطر والتنفيذ األقوى ليات الرصد واإلشراف اإللزامية وأمهية آ (و)

للتنمية الزراعية والربنامج  مبوافقة اإلدارة على جتريب أطر برجمة قطرية مشـــرتكة مع الصـــندوق الدويل ورّحب (ز)
ك بني أعضاء املشرت  لرمسيقبل غري االجتماع امللإحاطته مبستجدات التقدم احملرز  وطلبالعاملي لألغذية، 

 الدويل للتنمية الزراعية؛ لصندوقاجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي و اجمللس التنفيذي لاملنظمة و 

شــــــــــأن مقاومة بعلى صــــــــــعيد خطة عمل املنظمة  احملرز على أمهية اإلحاطة مبســــــــــتجدات التقدم وشــــــــــّدد (ح)
 ؛2018ين وفمرب/تشرين الثامضادات امليكروبات اليت سرتفع إىل دورة جلنة الربنامج يف ن

 ة اإلمنائية، املنظمة على املشــــــــــــــاركة بصــــــــــــــورة ناشــــــــــــــطة يف تنفيذ إصــــــــــــــالح منظومة األمم املتحد وحضّ  (ط)
على تقدمي  وشـــــــّجع، اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصـــــــادر عن 72/279القرار رقم  بناء على توجيهات
 التحديثات الدورية.
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 والحادية والسبعين  )2018مايو/أيار  25 - 21المائة (تقريرا الدورتين السبعين بعد 
 9) للجنة المالية 2018مايو/أيار  31 - 29بعد المائة (

 
ائة للجنة املالية، وقام على وجه اجمللس على تقريري الدورتني الســـــــبعني بعد املائة واحلادية والســـــــبعني بعد امل وافق -13

 اخلصوص مبا يلي:
 

 الدول األعضاء كافة على دفع اشرتاكاهتا املقررة يف موعدها وبالكامل؛ حثّ  (أ)

انية الناشــــــــــــــئة عن تنفيذ برنامج أحاط علًما بأّن جلنة املالية قد وافقت على عمليات النقل النهائية يف امليز  (ب)
 ؛2017-2016العمل للفرتة 

خلاصـــة بســـالمة األغذية ااملشـــورة العلمية إىل حلول للتمويل املســـتدام لربنامج  وســـلط الضـــوء على احلاجة (ج)
ية الدولية لوقاية النباتات للدســــتور الغذائي وأنشــــطة املنظمة يف جمال وضــــع املعايري على غرار عمل االتفاق

لتشديد على أمهية صون اعلى تأييد اللجنة القرتاح اإلدارة من أجل حلول للتمويل املستدام، مع  صادقو 
 العلمية وعدم حتّيزه؛استقاللية برنامج املشورة 

 على التحديثات املقرتحة الختصاصات جلنة املراجعة يف املنظمة؛ وصادق (د)

ن إتاحة بيانات إحصائية شاملة توجيهات اللجنة إىل األمانة بشأن إدارة املوارد البشرية وطلباهتا بشأ وأقرّ  (ه)
 ئف الشاغرة؛ومعلومات عن التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ومعدل الوظا

 وشـــجععلى مســـتوى املنظمة  وأخذ علًما بالتقدم احملرز يف حتقيق الغايات املتصـــلة باملســـاواة بني اجلنســـني (و)
شًيا مع االسرتاتيجية املعتمدة اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني اجلنسني على مستوى الوظائف العليا متا

األمني العام لألمم  توازن بني اجلنســــــــــــــني واليت أطلقهاعلى نطاق منظومة األمم املتحدة ككّل بشــــــــــــــأن ال
 ؛2017املتحدة خالل شهر سبتمرب/أيلول 

قيق التوزيع اجلغرايف العادل حتاألمانة على مواصــــلة اجلهود اليت تبذهلا يف ســــبيل  وشــــجعبالتقدم احملرز  وأقرّ  (ز)
 للموظفني؛

جلارية لتحســــــــني التوزيع الة للمجلس بشــــــــأن اجلهود من األمانة تقدمي تقرير مرحلي إىل الدورة املقب وطلب (ح)
قييمهم؛ وأخذ علًما بتطمني اجلغرايف لالســـتشـــاريني اســـتناًدا إىل الســـياســـة املراجعة لتعيني االســـتشـــاريني وت
تأخذ بعني االعتبار احلاجة  األمانة من أّن اجلهود املبذولة يف ســـبيل حتســـني التوزيع اجلغرايف العادل ســـوف

 ، مع اإلبقاء مرن يف عملية االختيار مبا يشــــــــــــــمل االنعكاســــــــــــــات على مســــــــــــــتوى الكلفةإىل اتباع �ج 
 على اجلدارة كمعيار أساسي للتعيني ومن أ�ا لن تطّبق هوامش رقمية صارمة؛

مبا يتيح تطبيق السن اإللزامية  توصية اللجنة بشأن التعديل املقرتح يف اللوائح اخلاصة مبوظفي املنظمة وأقرّ  (ط)
 اجلديدة إل�اء اخلدمة بالنسبة إىل موظفي برنامج األغذية العاملي.
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توزيع ة عن حتقيق الاجمللس من املدير العام أن يعرض على اجمللس يف دورته القادمة خطة عمل مفصــــــــــــــل وطلب -14
 .اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف ما يتعلق مبوظفي املنظمة

 

 تقريـر الدورة السادسة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 10)2018مارس/آذار  14 - 12(

 
ة يف ما خص املرشــحني الداخليني اجمللس تقرير الدورة الســادســة بعد املائة للجنة الشــؤون الدســتورية والقانوني أيّد -15

صــــــــالحية والعتيدة، وتعيني أمناء ملنصــــــــب املدير العام، وكذلك مالحظات األمانة بشــــــــأن االنتقال بني اإلدارتني املنتهية ال
 .قانون التنمية فرعنظمة، و من دستور امل 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 
 وبشكل خاص، فإن اجمللس: -16

 
تبارًا من تاريخ على إعطاء أي مرشـــــــــح داخلي ملنصـــــــــب املدير العام إجازة خاصـــــــــة من دون أجر اع وافق (أ)

 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 37(ب) من املادة 1إبالغ الرتشيحات مبوجب الفقرة 

ىل أمني عام املؤمتر على إرفاق كتاب اســـــتقالة مســـــبقة بأي ترشـــــيح ألي من املرشـــــحني الداخليني إ ووافق (ب)
 ر، يف غضـــــــــــــون عشـــــــــــــرة أيام واجمللس، على أن حيال من مثّ إىل املدير العام املنتخب الذي يعود له أن يقر 

نقضـــــاء املهلة املذكورة، ع ابعد توليه زمام منصـــــبه، قبول هذه االســـــتقالة أم ال. ويف حال عدم اختاذ قرار م
 يُعترب كتاب االستقالة الغًيا وباطًال؛

واجبهم بالتزام احلياد وعدم بعلى تذكري املوظفني  وافقواســــــــــــــتباًقا لعملية االنتخاب املقبلة للمدير العام،  (ج)
ءات اإلجرا ومتاشــــــــًيا مع التحّيز على حنو ما نصــــــــت عليه معايري الســــــــلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية،

 حدة؛املعتمدة يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمات أخرى تابعة ملنظومة األمم املت

واليتهــا واإلدارة العتيــدة،  وأخــذ علمــًا مبالحظــات األمــانــة بشـــــــــــــــأن العمليــة االنتقــاليــة بني اإلدارة املنتهيــة (د)
 لتشاور؛إىل األمانة إعداد وثيقة هبذا اخلصوص مسبقاً مبا يتيح اجملال الكايف ل وطلب

ت القطريـة من أجـل بـالرتكيز املتســــــــــــــق من جـانـب فرع قـانون التنميـة على االحتيـاجـات واألولويـا ورحـّب (ه)
أنشـــطته مع حتقيق األهداف  مســـاعدة األعضـــاء يف تلبية أولوياهتم والتزاماهتم العاملية واحلرص على مواءمة

 ؛االسرتاتيجية للمنظمة

تعيني أمناء األجهزة بيس املســــتقل للمجلس بشــــأن اإلجراءات اخلاصــــة أحاط باملشــــاورات اليت أجراها الرئ (و)
 ة، وأحاط كذلك من الدســــــــــــــتور والعمليات اجلارية فضــــــــــــــالً عن آراء األمان 14املنشــــــــــــــأة مبوجب املادة 

 ؛بأّن اللجنة ستنظر جمدًدا يف هذه املسألة

اء املقرتح أن يكون ، ينبغي لإلجر )CL 155/REPمذّكراً أيضــــــــــــــاً أنه بالتماشــــــــــــــي مع قرار اجمللس (الوثيقة  (ز)
 من الدستور. 14مقبوًال من جانب األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
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الصـــغرية النطاق واحلرفية  اجمللس على قرار تعديل النظام األســـاســـي هليئة مصـــايد األمساك وافقوفضـــالً عن ذلك،  -17

 ذا التقرير.هب جيم املرفقوتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، الوارد يف 
 

 أية مسائل أخرى 

 11 مواعيد تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام
 

 ها الفرتة بوصــــــــــــــف 2019فرباير/شــــــــــــــباط  28حىت  2018اريخ األول من ديســــــــــــــمرب/كانون األول حّدد اجمللس ت -18
 اليت ميكن خالهلا للدول األعضاء تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام

 
 حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الثامنة والخمسين بعد المائة

 12)2017ديسمبر/كانون األول  8 - 4(
 

عــــــد املــــــائــــــة أخــــــذ اجمللس علمــــــًا حبــــــالــــــة تنفيــــــذ القرارات اليت اختــــــذت يف دورتــــــه الثــــــامنــــــة واخلمســــــــــــــني ب -19
 ،)2016ول ديســــــــــــــمرب/كانون األ 9 -5واخلامســــــــــــــة واخلمســــــــــــــني بعد املائة ( ،)2017األول  ديســــــــــــــمرب/كانون 4-8(

 ).2016يونيو/حزيران  3 -مايو/أيار  30واخلمسني بعد املائة ( والرابعة
 

 ال قيد البحث.املتعلق بالتوازن اجلغرايف لالستشاريني ال يز  9اجمللس االعتبار بأن البند  وطلب -20
 

تعرض نتائج  اليت CL 159/INF/6ويف ما خص مســـــــــــــألة فرتات والية أعضـــــــــــــاء اجمللس، أحاط اجمللس بالوثيقة  -21
 على: ووافقاملشاورات اليت يسّرها الرئيس املستقل للمجلس، 

 
ء عليه، تكون لرؤســـــــاء األســـــــاســـــــية ختلو من أي أحكام حتظر حتديداً تدابري تقاســـــــم املقاعد، وبناأن النصـــــــوص  (أ)

 ؛وجب الطرق اليت يعتربو�ا مناسبةاجملموعات اإلقليمية الراغبني يف تقاسم املقاعد يف اجمللس، احلرية بفعل ذلك مب

 .فيها ستورية والقانونية النظرنة الشؤون الدوأن إمكانية تقاسم املقاعد لدى اجمللس ال حتتاج إىل أن تعيد جل (ب)
 

 سنوات. 3م لوالية كاملة مدهتا وأخذ اجمللس علماً بقرار أعضاء اجملموعة اإلقليمية األفريقية بأن يشغلوا مناصبه -22
 

 14 وجب املادةمبويف ما خص املشــــــــــــــاورة بشــــــــــــــأن إجراءات االختيار من أجل تعيني أمناء األجهزة املنشــــــــــــــأة  -23
 الدستور فإّن اجمللس قد: من
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 أخذ علماً باملشاورات اليت عقدها الرئيس املستقل للمجلس؛  (أ)

ح مقبول من جانب الرئيس املســـتقل للمجلس على مواصـــلة تلك املشـــاورات هبدف التوصـــل إىل اقرتا  وحضّ  (ب)
 املشاورات. ا خاللمن الدستور، مع األخذ باالقرتاحات اليت أبدهت 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 
 سياسات وعمليات وإجراءات المنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش 

 13 استغالل السلطة الجنسي وسوء
 

 : اجمللس التزام املنظمة بعدم التسامح مع أي شكل من أشكال التحّرش والتمييز أقرّ  -24
 

لتحّرش والتحّرش اجلنســـــي بالســـــياســـــات واإلجراءات واآلليات املتاحة يف املنظمة للوقاية من اوأخذ علًما  (أ)
والتحقيق وصـــــنع القرارات،  وســـــوء اســـــتخدام الســـــلطة اســـــتناًدا إىل الركائز الثالث املتمثلة يف رفع التقارير

 إضافة إىل التواصل والدعم؛

 على أمهية معاجلة مجيع أشكال التمييز؛ شددو  (ب)

 نطاق املنظمة للوقاية  وأشـــــــــــار إىل اجلهود املبذولة ملعاجلة هذه املســـــــــــألة اهلامة من خالل خطة عمل على (ج)
درت مؤخرًا عن جملس صــمن االســتغالل واالعتداء اجلنســيني والتحرش اجلنســي متاشــًيا مع التوصــيات اليت 

 الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة؛

 شــّجعبالغ عن املخالفات، وجود بيئة مؤســســية وثقافية مشــّجعة لرفع التقارير واإلومع مراعاة احلاجة إىل  (د)
داء اجلنســيني للموظفني اإلدارة على ضــمان تدريب إلزامي ومســتمر يف جمال الوقاية من االســتغالل واالعت

 والعاملني يف املنظمة؛

عين بالتحرش اجلنســــي لتنفيذيني املاملنظمة على مواصــــلة مشــــاركتها يف فريق مهام جملس الرؤســــاء ا وشــــّجع (هـ)
إلدارية الرفيعة املســـــتوى، اضـــــمن املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وهو فريق برئاســـــة رئيس اللجنة 

 بغية تشاطر التجارب والنهج وأفضل املمارسات؛

دون ذكر لة ومن من املنظمة أن جتري مســـًحا بشـــأن رضـــى موظفيها والعاملني فيها بصـــورة مســـتق وطلب (و)
ا مع وكــاالت األمم املتحــدة األخرى مبــا يف ذلــك الصــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة  اهلويــة، متــاشــــــــــــــيــً

 األغذية العاملي؛ وبرنامج

شــدد على احلاجة و املنظمة على ضــمان الدعم االجتماعي والنفســي املناســب واحلماية للضــحايا  وشــّجع (ز)
 إىل وجود آليات فعالة لرفع التقارير؛

ســـــمرب/كانون األول املنظمة تعزيز خطة عملها وعرضـــــها على الدورة املقبلة للمجلس يف شـــــهر دي ناشـــــدو  (ح)
 . مم املتحدة بعدم التسامحوالعمل على رفع تقارير سنوية هبذا الشأن متاشًيا مع التزام أمني عام األ 2018
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من خالل االجتماع املشـــــرتك  اجمللس من األمانة رفع تقارير ســـــنوية إىل اجمللس يف إطار بند قائم حبد ذاته وطلب -25
شــــأن ســــياســــات املنظمة، وذلك اعتبارًا بني جلنيت الربنامج واملالية وعن التنفيذ التدرجيي خلطة العمل والتحديثات املطلوبة ب

 .لالجتماع املشرتك 2018الثاين من الدورة املقرر عقدها يف شهر نوفمرب/تشرين 
 

الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية 
 14 2019 - 2018األخرى في الفترة 

 
 ظمـــــة يف الفرتةأخـــــذ اجمللس علمـــــًا بـــــالتعـــــديالت يف اجلـــــدول الزمين الجتمـــــاعـــــات األجهزة الرئـــــاســــــــــــــيـــــة للمن -26

 هبذا التقرير. دال املرفق، على النحو الوارد يف 2019 - 2018
 

 15 التطورات في المنتديات التي تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 للعروض التفسريية اليت تناولت املواضيع التالية: عن تقديرهاجمللس  أعرب -27
 

 امليكروبات؛فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعين مبقاومة مضادات  (أ)

 )؛2018تشرين األول /أكتوبر 30و 29والقمة الربملانية العاملية ملكافحة اجلوع وسوء التغذية (مدريد،  (ب)

جلنوب (خطة عمل بوينس آيرس ما بني بلدان ا والدورة الثانية للمؤمتر الرفيع املســـــــــــــتوى املعين بالتعاون يف (ج)
 +)؛40ما بني البلدان النامية  لتشجيع وتنفيذ التعاون التقين يف

 لألمم املتحدة؛ وتقرير عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية املرفوع إىل اجلمعية العامة (د)

 ومنظمة األغذية والزراعة والعمل بشأن اهلجرة يف احملافل العاملية. (ه)
 

 جدول األعمال المؤقت للدورة الستين بعد المائة للمجلس
 16) 2018األول (ديسمبر/كانون 

 
 )، حبســـــــــب ما يرد 2018 اجمللس جدول األعمال املؤقت لدورته الســـــــــتني بعد املائة (ديســـــــــمرب/كانون األول أقرّ  -28

 .CL 159/INF/2يف الوثيقة رقم 
 

                                                           
  PV/9 CL/159و CL 159/PV/7و CL 159/LIM/1 Rev.2الوثائق   14
 CL 159/PV/9و CL 159/PV/2و CL 159/INF/4الوثائق   15
  9PV//159CLو CL 159/PV/7و CL 159/INF/2الوثيقتان   16
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 17 تاريخ تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السّن اإللزامية إلنهاء الخدمة
 

ه كان يتعني مناقشـــــــة قرار على أن واتفقاجمللس على أمهية احلفاظ على تكامل نظام األمم املتحدة املوّحد  شـــــــدد -29
 يف وقت سابق. 70/244اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 
 مبوظفي املنظمة املعينني اجلديدة من النظام األســـــاســـــي للموظفني يف ما يتعلق 5-9-301اجمللس أّن املادة  وقرر -30

 .2019يوليو/متوز  1ستصبح نافذة اعتبارًا من  2014يناير/كانون الثاين  1قبل 
 

 إبقاء املوظفني  وزجي : "الكاآليتمن النظام األســـــــــــاســـــــــــي للموظفني   5-9-301اجمللس على تعديل املادة  وافقو  -31
 مة، بتمديد الســــــــّن القصــــــــوى هذه ســــــــنة إال إذا قام املدير العام، ملا فيه مصــــــــلحة املنظ 65يف اخلدمة الفعلية بعد بلوغهم 

للموظفني أن خيتاروا  ل مرة. وجيوزيف حاالت استثنائية. ويف احلاالت العادية، ميكن التمديد لفرتة أقصاها سنة واحدة يف ك
لتقاعدية ملوظفي األمم ااملشــــرتك للمعاشــــات  ســــنة من العمر إذا كانت مشــــاركتهم يف الصــــندوق 60التقاعد عند بلوغهم 

العمر إذا كانت مشـــاركتهم  ســـنة من 62أو عند بلوغهم  1990يناير/كانون الثاين  1املتحدة قد بدأت أو اســـتؤنفت قبل 
 ." 2014الثاين  يناير/كانون أو بعده وقبل 1990يناير/كانون الثاين  1قد بدأت أو استؤنفت اعتبارًا من 

 
 18ئتي تمثيل الموظفين في منظمة األغذية والزراعةبيان ممثل هي

 
يد  -32 عن رابطة املوظفني الفنيني يف املنظمة، نيابة عن هيئيت متثيل موظفي املنظمة، ببيان  Juan Coyأدىل الســــــــــــــ

سيعرض بالكامل على جلنة املالية يف دورهتا القادمة للمناقشة.

                                                           
 CL 159/PV/8و CL 159/PV/7و 4ومذكرة املعلومات  3-1مذكرات املعلومات  – JM 2018.1/2و CL 159/5و CL 159/4الوثائق   17
 .CL 159/PV/9و

  PVCL/9/159و CL 159/PV/8الوثيقتان   18
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 المرفق ألف

 
  والخمسين بعد المائة للمجلسالتاسعة جدول أعمال الدورة 

 
 إجراءات الدورة

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

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

 برنامج العمل والميزانية

 2017 - 2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -3

 المؤتمرات اإلقليميةتقارير 

 املؤمترات اإلقليمية -4
 )2018فرباير/شباط  23 - 19تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (اخلرطوم، السودان،  4-1 
ـــــلـــــمـــــؤمتـــــر اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي آلســــــــــــــــــيـــــــا واحملـــــيـــــط اهلـــــــادئ  4-2  ـــــثـــــالثـــــني ل ـــــرابـــــعـــــــة وال ـــــــدورة ال  تـــــقـــــريـــــر ال

 )2018أبريل/نيسان  13 - 9(نادي، فيجي، 
ـــــــدورة احلـــــــاديـــــــة والــثــالثــني لــلــمــؤمتــر اإلقــلــيــمــي ألوروبـــــــا (فــرونــيــز، االحتـــــــاد الــروســـــــــــــــي، 4-3   تــقــريــر ال

 )2018مايو/أيار  18 - 16
ـــــــدورة اخلـــــــامســــــــــــــــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكـــــــا الالتينيـــــــة والبحر الكـــــــارييب  4-4   تقرير ال

 )2018مارس/آذار  8- 5(مونتيغو باي، جامايكا، 
مايو/أيار  11 - 7تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن (روما، إيطاليا،  4-5 

2018( 
مســــــامهات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي اخلامس ألمريكا الشــــــمالية (واشــــــنطن، العاصــــــمة، الواليات  4-6 

 )2018أبريل/نيسان  19-18املتحدة األمريكية، 

 تقارير لجان المجلس

تقرير االجتماع املشـــرتك بني الدورة الرابعة والعشـــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الســـبعني بعد املائة للجنة  -5
 )2018املالية (مايو/أيار 

 )2018مايو/أيار  25 - 21تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج ( -6
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 ) واحلــــاديــــة والســــــــــــــبعني بعــــد املــــائــــة 2018مــــايو/أيــــار  25 - 21املــــائــــة (تقريرا الــــدورتني الســــــــــــــبعني بعــــد  -7
 ) للجنة املالية2018مايو/أيار  31 - 29(

 حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات 7-1 

 )2018مارس/آذار  14 - 12تقريـر الدورة السادسة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( -8

 المسائل األخرى

 مواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام -9

ـــــــة تــــنــــفــــيـــــــذ الــــقــــرارات الــــيت اختـــــــذهـــــــا اجملــــلــــس يف دورتـــــــه الــــثـــــــامــــنـــــــة واخلــــمســـــــــــــــــني بــــعـــــــد املـــــــائـــــــة  -10  حـــــــال
 )2017ديسمرب/كانون األول  8 - 4(

 سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي واستغالل السلطة -11

 اجلــدول الزمين الجتمــاعــات األجهزة الرئــاســــــــــــــيــة ملنظمــة األغــذيــة والزراعــة واالجتمــاعــات الرئيســــــــــــــيــة األخرى  -12
 2019 - 2018يف الفرتة 

 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة -13

 )2018ول جدول األعمال املؤقت للدورة الستني بعد املائة للمجلس (ديسمرب/كانون األ -14

 تاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشأن السّن اإللزامية إل�اء اخلدمة -15

 أية مسائل أخرى -16
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 المرفق باء
 قائمة بالوثائق

 
CL 159/1 Rev.1 جدول األعمال املؤقت 

CL 159/2 ) مارس/ 14-12تقريـــــــــــــــــر الدورة الســــادســــة بعد املائة للجنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية 
 )2018آذار 

CL 159/3 2018مايو/أيار  25-21الربنامج ( تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد املائة للجنة( 
4/159CL  ) 2018مايو/أيار  25-21تقرير الدورة السبعني بعد املائة للجنة املالية( 

CL 159/5  تقرير االجتماع املشــــــــرتك بني الدورة الرابعة والعشــــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة
 )2018السبعني بعد املائة للجنة املالية (مايو/أيار 

تاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشـــــــأن الســـــــّن اإللزامية إل�اء  - JM 2018.1/2الوثيقة  1مذكرة املعلومات 
 الوفورات يف التكاليف-اخلدمة 

تاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشـــــــأن الســـــــّن اإللزامية إل�اء  - JM 2018.1/2الوثيقة  2مذكرة املعلومات 
الســـــــــــــيناريوهات  -الوفورات يف التكاليف والبيانات عن رأس املال البشـــــــــــــري -اخلدمة 

  2018اخلاصة باألول من يناير/كانون الثاين 

تاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشـــــــأن الســـــــّن اإللزامية إل�اء  - JM 2018.1/2الوثيقة  3مذكرة املعلومات 
ســــــــــــــيناريوهات  -الوفورات يف التكاليف والبيانات عن رأس املال البشــــــــــــــري -اخلدمة 

  2018إضافية خاصة باألول من يناير/كانون الثاين 

رأي املســـــتشـــــار  -اء اخلدمة تاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشـــــأن الســـــّن اإللزامية إل� 4مذكرة املعلومات 
 القانوين ملنظمة األغذية والزراعة

CL 159/6 :مواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام 
CL 159/7 ) 2018مايو/ أيار  31-29تقرير الدورة احلادية والسبعني بعد املائة للجنة املالية( 
CL 159/8  التحّرش والتحّرش اجلنســـــي وســـــوء ســـــياســـــات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من

 استغالل السلطة

CL 159/8 -  مذكرة
 معلومات

ســـــياســـــات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحرش والتحرش اجلنســـــي وســـــوء 
 استغالل السلطة
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 C 2019 وثائقسلسلة ال
C 2019/8  2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

على الويب  6امللحق 
 C 2019/8بالوثيقة 

 الدورات غري املقّررة والدورات امللغاة

على الويب  7امللحق 
 C 2019/8بالوثيقة 

 النتائج اخلاصة باألبعاد اإلقليمية

C 2019/14 ،تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (اخلرطوم، السودان 
 )2018فرباير/شباط  19-23

C 2019/15  والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (نادي، فيجي،تقرير الدورة الرابعة 
 )2018أبريل/نيسان  9-13

C 2019/16  ،16تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا (فرونيز، االحتاد الروسي-
 )2018مايو/أيار  18

C 2019/17 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي
 )2018مارس/آذار  8- 5(مونتيغو باي، جامايكا، 

C 2019/18  ،مايو/ 11-7تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (روما، إيطاليا 
 )2018أيار 

C 2019/LIM/1  ،تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي اخلامس ألمريكا الشمالية (واشنطن العاصمة
 )2018أبريل/نيسان  19-18الواليات املتحدة األمريكية، 

  

 CL 159 INFسلسلة الوثائق 
CL/159/INF/1 Rev.3 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 159/INF/2  2018جدول األعمال املؤقت للدورة الستني بعد املائة للمجلس (ديسمرب/كانون األول( 
CL 159/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 
CL 159/INF/4 التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة 
CL 159/INF/5 أساليب عمل اجمللس 
CL 159/INF/6 مدة والية أعضاء اجمللس 
CL 159/INF/7  حدث رفيع املستوى عن دور منظمة األغذية والزراعة يف املسائل  -مذكرة مفاهيمية

 2018أكتوبر/تشرين األول  16 -املتصلة باألمن الغذائي 
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 CL 159 LIM سلسلة الوثائق
CL 159/LIM/1 Rev.2  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى
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 المرفق جيم
 1/159قرار المجلس 

 
 تعديل النظام األساسي لهيئة مصايد األسماك الصغيرة النطاق والحرفية وتربية األحياء المائية

 (COPPESAALC)  والبحر الكاريبيفي أمريكا الالتينية 
 

 إن المجلس،
 

  نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثــــاين 29بــــأن اجمللس يف دورتــــه الســــــــــــــبعني، اليت انعقــــدت يف رومــــا يف الفرتة املمتــــدة من  إذ يقرّ 
 ، (COPESCAL) ، قد أنشــــــــــــأ هيئة مصــــــــــــايد األمساك الداخلية يف أمريكا الالتينية1976ديســــــــــــمرب/كانون األول  9إىل 

 ؛4/70مبوجب القرار 
 

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

 .(COPESCAALC)"مساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييبمصايد األ
 

النطاق اجلغرايف الواســـــــــع للهيئة الذي يشـــــــــمل معظم بلدان أمريكا الوســـــــــطى واجلنوبية إىل جانب  وإذ يأخذ في االعتبار
 بعض بلدان منطقة البحر الكارييب؛

 
أمهية مصــــايد األمساك الصــــغرية النطاق واحلرفية بالنســــبة إىل هذا اإلقليم وضــــرورة وجود منتدى إقليمي ملناقشــــة  وإذ يدرك

 السياسات املرتبطة هبذا املوضوع؛
 

، وأنه، نتيجة للخربة اليت اكتســـــبتها على مّر الســـــنني، 1976وإذ يقّر بأن اهليئة قد عملت بطريقة فعالة منذ إنشـــــائها عام 
 ألعضاء املنتدى األنسب يف اإلقليم ملناقشة مسألة مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية؛اعتربها ا

 
ـــأخـــذ علمـــاً   بــــأنــــه، خالل الــــدورة اخلــــامســـــــــــــــــة عشــــــــــــــرة اليت انعقــــدت يف مــــدينــــة بنمــــا، بنمــــا يف الفرتة املمتــــدة  وإذ ي

باإلمجاع النظام األســــاســــي للهيئة من أجل ، اعتمدت الدول األعضــــاء يف اهليئة 2018يناير/كانون الثاين  24إىل  22من 
 توسيع نطاق واليتها حبيث تشمل مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية؛

 
هيئة مصــــــايد األمساك الصــــــغرية من الدســــــتور، على تغيري اســــــم اهليئة ليصــــــبح " 6من املادة  1، مبوجب الفقرة يوافق

 ؛"COPPESAALC - الالتينية والبحر الكارييب النطاق واحلرفية وتربية األحياء املائية يف أمريكا
 

على النظام األســاســي املنقح للهيئة الذي يقضــي بتوســيع نطاق واليتها حبيث تشــمل مصــايد األمساك الصــغرية  يوافق
النطاق واحلرفية، على النحو الوارد يف امللحق هبذا القرار، على أســــــــــــــاس أ�ا ال تنطوي على أي انعكاســــــــــــــات مالية 

نســـــبة إىل املنظمة وأّن اهليئة ســـــتقوم بتنســـــيق أنشـــــطتها بشـــــكل وثيق مع األجهزة اإلقليمية األخرى املعنية إضـــــافية بال
 .مبصايد األمساك جتّنًبا لالزدواجية والتكرار ولتحديد أوجه التآزر والتكامل

 
   )2018يونيو/حزيران  8اعتمد يف (
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 الملحق بالقرار

 وتربية األحياء المائية الصغيرة النطاق والحرفية الداخليةالنظام األساسي لهيئة مصايد األسماك 
 في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

)AALCCESPCOP( 
 
 الغرض -1
 

وتربية األحياء املائية  الصــــــــــــغرية النطاق واحلرفية الداخليةيكمن الغرض من وراء اهليئة يف النهوض بإدارة مصــــــــــــايد األمساك 
مدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد اليت أعدهتا منظمة األغذية والزراعة  وأحكام وقواعدوتنميتها املســــتدامة وفقاً ملبادئ 

  واخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــــمان اســـــتدامة مصـــــايد األمساك الصـــــغرية النطاق والصـــــكوك اإلضـــــافية الســـــارية األخرى
 .ظمةاليت اعتمدهتا املن

 
 :وباإلضافة إىل ذلك، تقوم اهليئة مبا يلي 
 

 وتربيــة األحيــاء املــائيــة كــأداة لــدعم  الصــــــــــــــغرية النطــاق واحلرفيــة الــداخليــةتشــــــــــــــجع تنميــة مصــــــــــــــــايــد األمســاك  )(أ
 األمن الغذائي؛

 وتربيــة األحيــاء املــائيــة الصــــــــــــــغرية النطــاق واحلرفيــة الــداخليــة املعيشــــــــــــــيــةتويل أمهيــة خــاصـــــــــــــــة ملصـــــــــــــــايــد األمســاك  )(ب
 ؛على نطاق صغري

تكون قادرة على إقامة عالقات تنســــــــــــــيق وتعاون مع املنظمات الدولية األخرى يف اجملاالت املواضــــــــــــــيعية ذات  (ج)
 .االهتمام املشرتك

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

 
 العضوية -2
 
جيوز جلميع الدول األعضــــــاء والدول األعضــــــاء املنتســــــبة للمنظمة اليت خيدمها املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  

والبحر الكارييب أن تصــبح أعضــاء يف اهليئة. وتتألف اهليئة من تلك الدول األعضــاء والدول األعضــاء املنتســبة اليت تســتويف 
 .واليت تبّلغ املدير العام برغبتها يف االنضمام إليهاشروط العضوية 
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 املهام -3
 
 :مهام اهليئة هي كاآليت 
 

 الصــــــغرية النطاق واحلرفية الداخليةدعم صــــــياغة الســــــياســــــات واخلطط الوطنية واإلقليمية إلدارة مصــــــايد األمساك  )(أ
 وتربية األحياء املائية وتنميتها، مع مراعاة اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للدول األعضاء؛

وتربية األحياء املائية وتنميتها  الصغرية النطاق واحلرفية الداخليةتشجيع وتنسيق الدراسات إلدارة مصايد األمساك  )(ب
 ية واإلقليمية للبحث والتطوير املرتبطة هبذه األنشطة؛املستدامة، فضًال عن الربامج الوطن

على نطاق وتربية األحياء املائية  الصغرية النطاق واحلرفية الداخلية املعيشيةتعزيز التنمية املستدامة ملصايد األمساك  (ج)
 صغري؛

ية ذات الصـــــــــلة مبصـــــــــايد النهوض، على املســـــــــتوى اإلقليمي، باألنشـــــــــطة اليت هتدف إىل محاية النظم اإليكولوج (د)
وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك، حســـــب مقتضـــــى احلال، إجراءات  الصـــــغرية النطاق واحلرفية الداخليةاألمساك 

 إعادة التخزين املناسبة؛

تعزيز تطبيق �ج النظم االيكولوجية وتطبيق إصــــدار الشــــهادات املناســــبة وتدابري الســــالمة البيولوجية يف مصــــايد  (هـ)
 وتربية األحياء املائية؛ الصغرية النطاق واحلرفية الداخليةمساك األ

الصــــــغرية النطاق  الداخليةحتديد العوامل االجتماعية واملؤســــــســــــية واالقتصــــــادية اليت تعيق تنمية مصــــــايد األمساك  (و)
 وتربية األحياء املائية، والتوصية باختاذ التدابري اليت ستسهم يف حتسني نوعية حياة أصحاب الشأن؛ واحلرفية

 وتنميته؛ الرتفيهي والثقايف الداخليالتعاون يف جمايل اإلدارة والتقييم االقتصادي واالجتماعي للصيد  (ز)

الصــــــــغرية النطاق  الداخليةدامة يف مصــــــــايد األمساك تعزيز تنفيذ ممارســــــــات اإلدارة اجليدة والتكنولوجيات املســــــــت (ح)
واخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــمان وتربية األحياء املائية، وفقا ملدونة الســــــلوك بشــــــأن الصــــــيد الرشــــــيد واحلرفية 

 ؛استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

د األمساك، وممارســات التســويق اجليدة النهوض باملمارســات اجليدة يف مرحليت ما بعد الصــيد وما بعد مجع مصــاي (ط)
وتربية األحياء املائية، وفقا للمعايري الصـــحية ومعايري  الصـــغرية النطاق واحلرفية الداخليةملنتجات مصـــايد األمساك 

 سالمة األغذية املقبولة دوليا؛

ب واإلرشاد ونقل التكنولوجيا يف املسامهة يف بناء القدرات املؤسسية وتنمية املوارد البشرية من خالل توفري التدري (ي)
 جماالت اختصاص اهليئة، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية؛

الصـــغرية النطاق  الداخليةتقدمي املســـاعدة على إعداد البيانات واملعلومات واإلحصـــاءات بشـــأن مصـــايد األمساك  (ك)
 وتربية األحياء املائية ونشرها وتبادهلا؛ واحلرفية

اعدة الدول األعضـاء، بناء على طلبها، على إدارة أرصـدهتا العابرة للحدود يف إطار واليتها القضـائية الوطنية مسـ (ل)
 ذات الصلة واستخدامها استخداما مستداما؛
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التعاون مع الدول األعضـــاء يف صـــياغة اخلطط واملشـــاريع الوطنية واإلقليمية اليت ســـتنفذ بالتعاون مع تلك الدول  (م)
 ، ومع مصادر أخرى للتعاون الدويل، من أجل بلوغ األهداف املنصوص عليها يف الفقرات السابقة؛األعضاء

وتربية األحياء املائية  الصـغرية النطاق واحلرفية الداخليةتشـجيع حتديث التشـريعات الوطنية املعنية مبصـايد األمساك  (ن)
 ومواءمتها؛

هيل أنشــــطة اهليئة وفتح، إذا لزم األمر، حســــاب أمانة واحد أو أكثر لتلقي تعبئة املوارد النقدية وغري النقدية لتســــ (س)
 املسامهات الطوعية حتقيقا هلذا الغرض؛

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

 وضع خطة عمل اهليئة؛ (ف)

بإدارة مصـــــــــــــايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف اإلقليم وبتنميتها االضـــــــــــــطالع بأية مهام أخرى تتعلق  (ص)
تدامة  تقدمي املســــــــــــــاعدة ألي من الدول األعضــــــــــــــاء عند طلبها لتطوير أي مهام أخرى قد تفضــــــــــــــي. املســــــــــــــ

حياء املائية إىل حتقيق األهداف املذكورة أعاله واملتصـــلة بإدارة مصـــايد األمساك الصـــغرية النطاق واحلرفية وتربية األ
 .وتنميتها املستدامة ضمن نطاق حدود الوالية الوطنية لكّل منها

 
 األجهزة الفرعية -4
 

وأية أجهزة فرعية أخرى الزمة ألداء مهامها بكفاءة  جلان فنية وجمموعات عمل جلنة تنفيذيةجيوز للهيئة تشـــكيل  )(أ
 .ألنظمة منظمة األغذية والزراعةطبًقا 

أي جهاز فرعي رهناً بتحديد املدير العام أن األموال الالزمة متوفرة يف الباب ذي الصــلة من أبواب  يكون إنشــاء )(ب
أن يعرض على  ميزانية املنظمة. وقبل اختاذ أي قرار ينطوي على مصــــــــــروفات تتعلق بإنشــــــــــاء أجهزة فرعية، جيب

 .ن ذلكاهليئة تقرير من املدير العام عن اآلثار اإلدارية واملالية املرتتبة ع
 
 التقارير -5
 
ترفع اهليئة، على مدى فرتات مناسبة، تقارير عن أنشطتها وتوصيات إىل املدير العام حىت يتمكن من أخذها يف  

االعتبار عند إعداد مشـــــــروع برنامج عمل وميزانية املنظمة أو غريها من الوثائق اليت ســـــــتقدم إىل أجهزهتا الرئاســـــــية. ويقوم 
املؤمتر، من خالل اجمللس، بأي توصــــية توافق عليها اهليئة واليت قد يكون هلا تأثري على ســــياســــة املنظمة املدير العام بإبالغ 

ل نســــــــخ من تقارير اهليئة، حاملا تكون جاهزة، إىل مجيع الدول األعضــــــــاء والدول  أو تؤثر على برناجمها أو ماليتها. وتُرســــــــَ
 .األعضاء املنتسبة للمنظمة واهليئات الدولية األخرى

 
 األمانة واملصروفات -6
 

يعّني املدير العام أمني اهليئة الذي يرفع إليه تقارير عن مجيع املسائل اإلدارية. وحتدد نفقات أمانة اهليئة وتتحملها  )(أ
 .املنظمة، دون جتاوز االعتمادات ذات الصلة املنظور فيها يف ميزانية املنظمة املعتمدة
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وتربية األحياء  الصــــــــغرية النطاق واحلرفية الداخليةجيوز للمنظمة أيضــــــــا، ســــــــعيا إىل تعزيز تنمية مصــــــــايد األمساك  )(ب
 املــــائيــــة، فتح حســـــــــــــــــابــــات أمــــانــــة جلمع املســـــــــــــــــامهــــات الطوعيــــة املقــــدمــــة من الــــدول األعضـــــــــــــــــاء يف اهليئــــة 

اســـــتخدام هذه األموال اليت يديرها أو من الكيانات اخلاصـــــة أو العامة، وجيوز للهيئة أن تســـــدي املشـــــورة بشـــــأن 
 .املدير العام وفقا للوائح املالية للمنظمة

تتحمل احلكومات أو املنظمات األعضــــــاء يف اهليئة النفقات اليت يتكبدها املمثلون أو املناوبون أو املســــــتشــــــارون  (ج)
 .لتابعني هلا يف هذه االجتماعاتالتابعون هلا، حلضور اجتماعات اهليئة أو أجهزهتا الفرعية، ونفقات املراقبني ا

 
 املراقبون -7
 

جيوز للمدير العام دعوة مجيع الدول األعضــاء أو الدول األعضــاء املنتســبة للمنظمة اليت ليســت أعضــاء يف اهليئة  )(أ
أمريكا  أو تربية األحياء املائية يف إقليم الصــــــــغرية النطاق أو احلرفية الداخليةولكنها هتتم بتنمية مصــــــــايد األمساك 

 الالتينيـــــة والبحر الكـــــارييب، حلضــــــــــــــور اجتمـــــاعـــــات اهليئـــــة أو أجهزهتـــــا الفرعيـــــة بصــــــــــــــفـــــة مراقـــــب بنـــــاء على 
 .طلب مسبق

وبعد موافقة جملس املنظمة، دعوة الدول اليت ليســـــــــت أعضـــــــــاء منتســـــــــبة للمنظمة ولكنها  جيوز، بناء على طلب )(ب
ة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حلضــور اجتماعات أعضــاء يف األمم املتحدة أو أي من وكاالهتا املتخصــصــ

 .اهليئة أو أجهزهتا الفرعية، وفقا لألحكام املتعلقة مبنح صفة املراقب للدول اليت وافق عليها مؤمتر املنظمة
 
 مشاركة املنظمات الدولية -8
 

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

 .املنظمة
 
 الالئحة الداخلية -9
 

 جيوز للهيئة املوافقة على الئحتها الداخلية أو تعديلها، على أن تكون متســــــــــــــقة مع الدســــــــــــــتور والالئحة العامة للمنظمة، 
  ومع إعالن املبادئ الذي يتحكم اهليئات واللجان اليت أقرها املؤمتر. وتدخل الالئحة الداخلية وتعديالهتا حيز النفاذ

 بعد موافقة املدير العام عليها.
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 لجنة البرنامج
 )2019يوليو/تموز  - 2017(يوليو/تموز 

 األعضاء الرئيس
 

 (السيد فيصل رشيد سالمة العرقان) ردناأل *)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 
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 )Terri Sarch(السيدة  اململكة املتحدة )Toru Hisazome(السيد  اليابان 
 

 representatives/en-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programmeميكن االطالع على قائمة باملمثلني املناوبني على العنوان التايل: 
 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 (السيداالحتاد الروسي   * )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) 

 s/enrepresentative-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/financeميكن االطالع على قائمة باملمثلني املناوبني على العنوان التايل: 
 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 
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 )Emily Katkar الواليات املتحدة األمريكية (السيدة األردن (السيد علي البصول) 

 

 2018المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 
 انتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعيأعضاء  أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة انتهاء مدة العضوية

  
  االحتاد الروسي (هاء) أفغانستان (باء) 2018 ديسمرب/ كانون األول 31

 )باء( اهلند  1 بنن (ألف)
 (باء) بنغالديش 2بريو (جيم)

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

 4(دال) نيوزيلندا 3)دال( سويسرا
 

  5كولومبيا (جيم) )جيم( األرجنتني 2019 ديسمرب/ كانون األول 31
 )ألف( مصر العربيةمجهورية   أملانيا (دال)

 6اليونان (دال) باكستان (باء)
  6 النرويج (جيم) 7زمبابوي (ألف)

 اململكة العربية السعودية (باء) )كندا (دال 
 السودان (ألف) )ألف( الكونغو

 
 الصني (باء) اجلزائر (ألف) 2020 كانون األولديسمرب/   31
 غواتيماال (جيم) بلجيكا (دال)  
 هنغاريا (هاء) الربازيل (جيم) 
 اليابان (دال) 8غينيا االستوائية (ألف) 
 ليسوتو (ألف) آيرلندا (دال)  
  اململكة املتحدة (دال) بولندا (هاء) 

 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017 يناير/كانون الثاين 1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل بنن توانُتخب 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  موريتانيا )  تنحت1(
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  بريو لشغل توانُتخب 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  املكسيك )  تنحت2(
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل سويسرا وانُتخبت 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  السويد )  تنحت3(
 .2018ديسمرب/كانون األول  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1وأكملت نيوزيلندا واليتها اعتبارًا من  2017ديسمرب/كانون األول  31استقالت هولندا من مقعدها اعتبارًا من   )4(
  .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)  5(
ديسـمرب/كانون  31وحىت  2018يناير/كانون الثاين  1وسـوف تكمل اليونان والنرويج والية كل منهما اعتبارًا من  2017ديسـمرب/كانون األول  31اسـتقالت فنلندا وإسـبانيا من مقعديهما اعتبارًا من   )6(

 .2019األول 
   .2019 يف عام وأنغوال 2018و 2017 ييف عامهذا املقعد  حبيث تشغل زمبابوي منظمة األغذية والزراعةيف جملس نتخب مإىل اتفاق لتقاسم مقعد نغوال أو زمبابوي توصلت  )7(
 ) تشغله غينيا االستوائية.2020 - 2018مقعد يتم شغله بالتناوب من قبل إحدى بلدان القائمة ألف (  )8(
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 جزر مارشال

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية إيران اإلسالمية
 تنزانيا املتحدةمجهورية 

 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
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا

 فانواتو

 فرنسا
 الفلبني

 فنزويال (مجهورية البوليفارية)
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كابو فريدي
 كازاخستان
 الكامريون

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت

 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليربيا
 ليبيا

 ليتوانيا
 ليسوتو

 مالديف
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 املغرب
 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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