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 1البنود االفتتاحية
 2018ديسااااااااااامرب/كانون األول  7 إىل 3عقد اجمللس دورته الساااااااااااتني بعد املائة يف روما خالل الفرتة املمتدة من  -1

 الرئيس املستقل للمجلس.، Khalid Mehboobبرئاسة السيد 

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

 3اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني
جدول األعمال  واعتمدأخذ اجمللس علما بإعالن االختصااااصاااات وحقوق التصاااويت املقدم من االحتاد األورو   -3

 .هبذا التقرير املرفق ألفبعد إجرا  التعديالت الالزمة. ويرد جدول األعمال يف  للدورةواجلدول الزمين 

 4انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس لجنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها
)تايلند(،  Thanawat Tiensinاجمللاااااااااااااااااااااس ثالثااااااااااااااة ناااااااااااااااااااااواب لرئيااااااااااااااس دورته احلالية، وهاااااااااااااااااااااااااااام: السيد  انت ب -4

 Elías Rafael Eljuri Abraham)الااااوالياااااااات املااااتااااحااااااادة األمااااريااااكااااياااااااة(، والساااااااااااااااااياااااااد  Thomas Duffy والساااااااااااااااااياااااااد
 البوليفارية(. فنزويال )مجهورية

ا للجنة الصاااااااااااااياغة جنبً  5)رومانيا( Mustaciosu Vladاجمللس السااااااااااااايد  وانت ب -5 ا إىل جنب م  البلدان رئيساااااااااااااً
، والنمسااااا والصااااني، والسااااودان،، واجلزائر، والربازيل واالحتاد الروسااااي، وإكوادور،، وأساااارتاليا، األعضااااا  التالية: أفغانسااااتان

 .كندا، وكوت ديفوارو  وفرنسا، وشيلي،، وزامبيا ومجهورية مصر العربية، واليابان، اهلند،و 
 

 تقارير اللجان الفنية
 تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة

 6(2018 األولأكتوبر/تشرين  1-5)
اجمللس االساااااااتنتاجات والتوصااااااايات الواردة يف تقرير الدورة الساااااااادساااااااة والعشااااااارين للجنة الزراعة، وعلى وجه  أقرّ  -6

 اخلصوص بشأن:
األولوياات الرئيسااااااااااااااياة اليت ن حتاديادهاا لعمال املنظماة يف ااايل األغاذياة والزراعاة واليت ينبغي مراعاا اا لادى  (أ)

، مبا يف ذلك مشااااركة املنظمة يف األنشاااطة املشااارتكة 2021-2018رتة اساااتعراض اخلطة املتوساااطة األجل للف
 بني الت ّصصات والشراكات املتعددة أصحاب املصلحة؛

                                                           
 PV/ CL/7160و CL 160/PV/1الوثيقتان   1
  PV/ CL/7160و CL 160/PV/1الوثيقتان   2
  PV/ CL/7160و PV/1 CL/160و INF/3 CL/160و CL 160/INF/1 Rev.1و CL 160/1 Rev.2الوثائق   3
  PV/ CL/7160و PV/1 CL/160 الوثيقتان  4
 يف جز  من مداوالت جلنة الصياغة. )رومانيا( Mustaciosu Vladالسيد )فرنسا( لتحل حمّل  Borione Delphineتعيني السيدة جمللس أقّر ا  5
  PV/ CL/7160و  PV/2CL/160و CL 160/PV/1و C 2019/21 Rev.1الوثائق   6
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العاملية، وإعادة  مهّيةتعزيز املنظمة للنظم الغذائية املساااااااااااااتدامة واإلنتا  احليواين ونظم الرتاث الزراعي ذات األ (ب)
الزراعة ، ورصاااااااااد أهدا  التنمية املساااااااااتدامة، وندرة املياه، و تنشااااااااايا املناطق الريفية بالنسااااااااابة إىل الشاااااااااباب

فضالً عن تعميم املساواة بني اجلنسني،  ،والتنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للرتبة وتغري املناخ اإليكولوجية
 واالبتكار مبا يف ذلك التكنولوجيا البيولوجية واالستثمارات من أجل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة؛

هيئة الدسااااااتور الغذائي واالتفاقية الدولية مثالً ضاااااامن العمل يف اال وضاااااا  املعايري الدولية  أمهّيةوشااااااّدد على  ( )
رّكز على احلاجة إىل التمويل املسااااااااتدام من امليزانية العادية لربنامج املشااااااااورة العلمية لسااااااااالمة لوقاية النباتات، و 

 العاملية ولالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ صّحةاألغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال
واحلاجة إىل جعل رف  التقارير  اتمضااااادات امليكروبمقاومة عمل املنظمة يف اال  أمهّيةوألقى الضااااو  على  (د)

 جدول أعمال جلنة الزراعة؛ علىاملرحلية بنداً دائماً 
ستعراض إضايف للعناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية من أجل اإلفادة عن املناقشات اليت جرت الوإجرا  املنظمة  (ه)

 املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني؛وعرض النس ة املنّقحة على السادسة والعشرين للجنة الزراعة خالل الدورة 
هج الزراعية املساااتدامة كافة، النُ  إدرا ، مشاااروع قرار بشاااأن جلنة الزراعة وإعداد املنظمة، بالتعاون م  مكتب (و)

عرض ، على حنو أكرب يف أنشاااااااطة الت طيا املساااااااتقبلية للمنظمة، على أن يُ اإليكولوجيةمبا يف ذلك الزراعة 
 لس يف دورته املقبلة؛على اجملمشروع القرار هذا 

وضاااارورة تعزيز دور الشااااباب من خالل التعليم واملبادرة احلرّة والنفاذ إىل األسااااواق واحلصااااول على اخلدمات  (ز)
وخطة عمل للشااااباب يف الريف والتمويل املشاااارتك وبنا  القدرات ومنظمات الشااااباب القائمة على األريا  

على هذه اخلطة الصااااكوك املوجودة حالياً، على أن تُعرض اسااااتناًدا إىل تقوم املنظمة بإعدادها م  شااااركائها 
 جلنة الزراعة يف دور ا املقبلة؛

 العاملية؛ مهّيةومتابعة الرتكيز على نظم الرتاث الزراعي ذات األ (ح)
والطلب من األمانة إعداد تقرير عن التداعيات اإلدارية واملالية إلنشااااااااااااااا  جلنة فرعية معنية بالثروة احليوانية  (ط)

اليت تشمل املسوّغ املنطقي والوظيفة واهليكل وأساليب التنفيذ، لكي ينظر فيها مكتب اللجنة ا  واختصاصا
 ولكي تستعرضها الحقاً جلنتا الربنامج واملالية؛ ،متهيداً إلحالتها إىل الدورة املقبلة للجنة

دودة احلشااد اخلريفية يف  باسااتئصااالاملنظمة اساارتاتيجية تنفيذية وشاااملة يف ما يتعلق  تكون لدىوضاارورة أن  (ي)
 ؛وقف انتشارهاأفريقيا وسائر األقاليم و 

وقاية النبات مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب؛  علىعملها  يفوضاااااارورة أن تشاااااادد املنظمة  (ك)
وأن تقوم بتوطيد أواصااااار التعاون م  الشاااااركا  ونشااااار الدروا املسااااات لصاااااة من جتارب البلدان، خاصاااااة من 

 يف ما يتعلق بدودة احلشد اخلريفية؛وأمريكا الشمالية يا وأمريكا الالتينية أفريقيا وآس
 تقدمي وعلى طاعون اجملرتات الصغريةاألعضا  على املشاركة يف الربنامج العاملي ملكافحة واستئصال  وشّج  (ل)

 ؛له الدعم
حول كيفية ملقتضاااااى، ويف املناقشاااااات الوطنية حساااااب ا ،اإلقليمية والدولية املناقشااااااتمشااااااركة املنظمة يف و  (م)

 يف امليدان؛ "كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة"تنفيذ عمل 
للتكّيف م  ندرة املياه  أساااااااااااساااااااااايةودعم اإلطار العاملي بشااااااااااأن ندرة املياه يف الزراعة باعتباره آلية تنساااااااااايق  (ن)

 الزراعة؛ يف



3  CL 160/REP 

إعداد املنظمة الساااااااااااارتاتيجية لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية، لكي تنظر فيها جلنة الربنامج و  (ا)
، وذلااك متهيااًدا إلعااداد اإلطااار العاااملي للتنوع البيولوجي 2019واجمللس وتُعرض على مؤمتر املنظمااة يف عااام 
 ؛2020اخلاص باتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام 

إعداد نس ة منقحة من مدونة السلوك الدولية بشأن من أجل كتب اللجنة عملية تشاورية شاملة إجرا  مو  (ع)
اساااااااااااااات اادام األمساادة وإدار ااا متهيااًدا لعرضااااااااااااااهااا على مؤمتر املنظمااة يف دورتااه احلاااديااة واألربعني، م  مراعاااة 

 مبا يف ذلك االقرتاح األفريقي. ،االقرتاحات اإلقليمية

 سبعين للجنة مشكالت السلعتقرير الدورة الثانية وال
 7(2018 أيلول /سبتمبر 26-28)

. 8اجمللس االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السل  )اللجنة(أقّر  -7
 وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:

 
تعزيز عمل املنظمة املتعلق برصااااد وتقييم أسااااواق الساااال  األساااااسااااية وبالتوقعات ذات الصاااالة  أمهّيةشااااّدد على  (أ)

والتقارير اليت يتم إعدادها هبد  حتسااااني شاااافافية األسااااواق واختاذ قرارات مسااااتنرية بشااااأن السااااياسااااات، ودعم 
ساااالمة أدا   من أجل "اعتماد تدابري لضااامان 2  من هد  التنمية املساااتدامة -2األعضاااا  لتحقيق املقصاااد 

أساااااواق السااااال  األسااااااساااااية ومشاااااتقا ا وتيساااااري احلصاااااول على املعلومات عن األساااااواق يف الوقت املناساااااب، 
 ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها"؛ يف مبا

املنظمة  رتكة عنبصااااورة مشاااابالتوقعات املتوسااااطة األجل ذات الصاااالة بالساااال  األساااااسااااية الصااااادرة ورّحب  (ب)
وفائد ا وجدواها الختاذ قرارات مسااتنرية  وشااّدد على أمهيتهاومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصااادي 

 بشأن السياسات؛
بالتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي  وأوصااااااىالتنساااااايق م  املؤسااااااسااااااات الوطنية واإلقليمية  أمهّية وأبرز ( )

التوقعات واساااااات دامها وكذلك إدرا  ساااااال  أساااااااسااااااية أخرى مهمة بالنساااااابة إىل  األخذ هبذهعلى تشااااااجي  لل
 ؛الغذائي األمن

على  وشاااااااّددالزراعية باملنتجات  اتفاقات التجارة بشاااااااأنبالدعم الذي تقّدمه املنظمة إىل األعضاااااااا   ورّحب (د)
 العمل؛ا مواصلة هذ أمهّية
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باملناقشاااااااااات  يف الوقت ذاته العلمتقرير جلنة مشاااااااااكالت السااااااااال ، م  أخذ األمريكية البيان التايل: "إّن الواليات املتحدة تؤيّد الواليات املتحدة  ألقى وفد  8

لتحقيق األمن الغذائي والتغذية،  األعضااااااااا  مؤازرة جهودبتقرير حالة أسااااااااواق الساااااااال  الزراعية. وتدعم الواليات املتحدة الدور الذي تؤديه املنظمة يف  املتعلقة
زراعية، واجلهود الباملنتجات وتقّر الواليات املتحدة كذلك بالدور الذي ميكن أن تضااااااااااااااطل  به التجارة . صااااااااااااااوب بلوغ هد  األمن الغذائي للجمي  والعمل

هي ، و 30و 21الواليات املتحدة ال تتفق م  التوصااااااااايف املتعلق بالتجارة الوارد يف الفقرتني  غري أنّ دعم األمن الغذائي.  من أجلاملبذولة ملواجهة تغري املناخ، 
من تقرير جلنة مشااااااكالت  28و 27قابلة للتنبؤ. كما تأخذ الواليات املتحدة علًما بالفقرتني الشاااااافافة و الفتوحة و املدولية التجارية النظم التشااااااجي   سااااااتواصاااااال

داور كل من الساااااال ، وتشااااااّدد على أن هاتني الفقرتني تتضاااااامنان توصاااااايات تق  خار  نطاق والية املنظمة. وتؤكد الواليات املتحدة الواليات على واليات وأ
ومنظمة التجارة العاملية باعتبارها املؤسسة الرئيسية اليت تعىن بالتجارة العاملية واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنظمة لتحقيق األمن الغذائي للجمي  

ا ة عندما أكثر فعالية وكف يكون املناخ بوصاافها املنتدى الدويل الرئيسااي للنظر يف قضااايا تغري املناخ الدولية. وترى الواليات املتحدة أن عمل هذه املؤسااسااات
 "حُترتم اختصاصات كل منها.
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الساياساات على املساتويات العاملية واإلقليمية والوطنية تعزيز ودعم احلوار بشاأن يف على دور املنظمة  وشاّدد (ه)
ما يتعلق بالتجارة وتغري املناخ، مبا يف ذلك اتفاق باريس واتفاقات منظمة التجارة العاملية، ولتعزيز الدور  يف

 املتعاضد هلذه االتفاقات املتعددة األطرا  بالنظر إىل والية كل منها؛
شااااااااااااطتها يف اال بنا  القدرات ملساااااااااااااعدة البلدان على التغّلب على املنظمة على مواصاااااااااااالة تعزيز أن وحثّ  (و)

 التحديات املتنامية عند معاجلة أثر تغري املناخ؛
 علىنعكاساات الساياساات التجارية والساياساات ذات الصالة الإىل إجرا  حتليل إضاايف  وشاّدد على احلاجة (ز)

 ؛األمن الغذائي والتغذيةاخلاصة ب هدا األحتقيق 
ا (ح) بالباذور الزيتيّاة والزيوت والدهون  امل تصااااااااااااااةرتاح عقاد اجتمااع للجمااعة احلكومياة الدولياة قبا وأخذ علماً

 أهدا  التنمية املسااااااااااااااتدامةلتحقيق لصااااااااااااااياغة خطوط توجيهية طوعية للزيوت النباتية دعًما  2019عام  يف
 ؛الصلة ذات

 عقد اجتماع للجماعة احلكومية الدولية امل تصة باملوز والفاكهة االستوائية؛ أمهّيةإىل  وأشار (ط)
نظر فيها يف األولويات الرئيسااااااااية لعمل املنظمة يف اايل أسااااااااواق الساااااااال  األساااااااااسااااااااية وجتار ا، لكي يُ  وأقرّ  (ي)

 ؛2021-2018استعراض اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
املعاااايري ولتعزيز هاااذا العمااال، مباااا يف ذلاااك توفري  ألنشااااااااااااااطاااة املنظماااة يف ااااال وضاااااااااااااا  وأعرب عن دعماااه (ك)

 املستدام. التمويل

 مصايد األسماكللجنة  الثالثة والثالثينتقرير الدورة 
 9(2018يوليو/ تموز  9-13)

 .اجمللس االساااااااتنتاجات والتوصااااااايات الواردة يف تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصاااااااايد األمساك )اللجنة( أقرّ  -8
 وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:

 
احلرص على من األمانة  وطلب 2018بصااادور تقرير حالة مصاااايد األمساك وتربية األحيا  املائية لعام  رّحب (أ)

 لدورات املقبلة؛إصدار التقرير يف الوقت املناسب يف ا
تنفيذ مدونة السااالوك بشاااأن الصااايد الرشااايد عن  2018 دخلت على اساااتبيان عامينات اليت أُ بالتحسااا ورّحب (ب)

الذي أحرزه األعضاااا  يف تنفيذ املدونة والصاااكوك ذات  علماً بالتقّدم حاطوأالصاااادرة عن املنظمة )املدّونة( 
الدور اهلام الذي تؤديه املنظمة يف  وأكدّ عدد من الثغرات والقيود إىل وجود أيضااااااااااا  أشااااااااااارالصاااااااااالة، ولكنه 

 مساعدة األعضا ؛
الدورة السااااادسااااة عشاااارة للجنة الفرعية امل تصااااة بتجارة األمساك وتقرير الدورة التاسااااعة  تقرير على وصااااادق ( )

 للجنة الفرعية امل تصة برتبية األحيا  املائية؛
بشاااااااااأن التدابري اليت تت ذها دولة املينا  ملن  الصااااااااايد غري القانوين  االتفاقبارتفاع عدد األطرا  يف ورّحب  (د)

 بصااادورورّحب مواصااالة االنضااامام إىل هذا االتفاق؛   وشاااجّ دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاااا  عليه 
 ورّحبلساااااافن الصاااااايد وساااااافن النقل املربّدة وساااااافن التموين؛  السااااااجّل العامليالنساااااا ة املوجهة للعموم من 
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إىل إجرا  دراسات معّمقة لدعم عملية إعداد خطوط  ودعالعاملية عن املسافنة اليت أجر ا املنظمة بالدراسة ا
 لعمل املنظمة وأبدى دعمه؛ ورصاااادها ومراقبتها توجيهية بشااااأن أفضاااال املمارسااااات يف اال تنظيم املسااااافنة

وين دون إبالغ ودون ملضااااااااي قدماً يف إعداد خطوط توجيهية فنية لتقدير حجم الصاااااااايد غري القانمن أجل ا
 تنظيم ونطاقه اجلغرايف؛

النطاق صااغرية البالتقّدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضاامان اسااتدامة مصااايد األمساك  ورّحب (ه)
من املنظمة مواصااالة تطوير نظام لرصاااد تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية م  إيال  االهتمام الواجب  وطلب

الساااانة الدولية ملصااااايد األمساك وتربية األحيا  إقامة برّحب ية؛ ويف هذا الصاااادد، لشااااعوب األصااااللللنسااااا  و 
 ؛2022عام  احلرفية يفاملائية 

تربية األحيا  املائية املسااااااااتدامة بالنساااااااابة إىل األمن الغذائي والتغذية وإىل قدر ا على  أمهّيةتزايد  إىل وأشااااااااار (و)
 وأقرّ وال سااااااااايما يف املناطق الداخلية؛  لألمساك تلبية الطلب املتنامي وعلى ساااااااااّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية

بأن تعّد املنظمة خطوطاً توجيهية  وأوصىباحلاجة إىل تطبيق أفضل املمارسات يف قطاع تربية األحيا  املائية 
 بشأن تربية األحيا  املائية املستدامة؛

لعمل اجلاري الرامي إىل وض  اتفاق جديد ملزم قانونياً لصون التنوع البيولوجي البحري للمناطق لى اع ثىنوأ (ز)
لصلة القائمة م  اإلشارة إىل ضرورة أال يقّوض ذلك الصكوك واآلليات ذات ا الواقعة خار  الوالية الوطنية،

املنظمات ومن ضااااااااااامنها  املنظمة إىل مواصااااااااااالة تعاوهنا م  األجهزة اإلقليمية ملصاااااااااااايد األمساكودعا  حالًيا؛
 اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك؛

من وطلب منها؛  14أن حيقق األعضاااااااا  أهدا  التنمية املساااااااتدامة، وال سااااااايما اهلد   أمهّية على وشاااااااّدد (ح)
املنظمة االسااااتمرار يف مساااااعدة األعضااااا  على تعزيز قدرا م اإلحصااااائية وتوفري البيانات واملعلومات املتاحة 

مبادريت النمو األزرق واالقتصاااااد األزرق؛  الناشاااائة عنمن املنظمة اسااااتعراض الفرص املمكنة  وطلبلديهم؛ 
يف إعداد أفضاااااال املمارسااااااات إلدارة كذلك من املنظمة دعم األعضااااااا  يف اال املصااااااايد الداخلية و   وطلب

 املصايد الداخلية؛
 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد؛ وأقرّ  (ط)
 الصيد العرضي مبا يشمل الصيد العرضي للثدييات البحرية؛ يف االبعمل املنظمة  ورّحب (ي)
من  14اهلااد   دعم حتقيقا من أجاال وال ساااااااااااااايماا 2019-2018ااااالت العماال ذات األولويااة للفرتة وأقّر  (ك)

 أهدا  التنمية املستدامة؛
بني العلوم التفاعل صااااااااايد األمساك: تعزيز مل بشااااااااأن اإلدارة املسااااااااتدامةاسااااااااتضااااااااافة املنظمة لندوة دولية  أيّدو  (ل)

 ؛يف روما 2019عقدها يف نوفمرب/تشرين الثاين  والسياسات، املقرر
 نفيذتاألمساك وتربية األحيا  املائية و مصاااااااايد التنوع البيولوجي يف من املنظمة وضااااااا  خطة خاصاااااااة بوطلب  (م)

اخلاص تفاقية االكجز  من اساااااااااااارتاتيجيتها املتعلقة بالتنوع البيولوجي ومسااااااااااااامهتها يف إطار عمل   هذه اخلطة
 ؛2020ملا بعد عام بالتنوع البيولوجي 

ئي، مشاااارياً إىل العلمية اليت تسااااديها املنظمة هليئة الدسااااتور الغذاإىل التأييد الذي حظيت به املشااااورة  شاااااروأ (ن)
 هلذا العمل؛ املستدامضرورة توفري التمويل 
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الرائاااد للجاااامعاااة العااااملياااة  بشااااااااااااااااأن الربناااامجتاااه مجهورياااة كورياااا املرحلي الاااذي أعااادّ  باااالتقرير اعلماااً  حااااطوأ (ا)
 األمساك؛ ملصايد

 ،وتربية األحيا  املائية يف العامل مصااااااااااااااايد األمساكإتاحة مجي  وثائق اللجنة، مبا يف ذلك تقرير حالة  وطلب (ع)
 جبمي  لغات املنظمة قبل انطالق الدورة بأربعة أسابي  على األقل.

 تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات
 10(2018يوليو/ تموز  16-20)

)اللجنة(. وقام على  الغاباتاجمللس االسااتنتاجات والتوصاايات الواردة يف تقرير الدورة الرابعة والعشاارين للجنة  أقرّ  -9
 وجه اخلصوص مبا يلي:

 
 وطلب 2030الغابات بالنساااااااااااااابة إىل تنفيذ خطة عام  أمهّيةب وأقرّ  2018حبالة الغابات يف العامل عام  رّحب (أ)

من املنظمة مساااااااااعدة البلدان من أجل تعزيز دور الغابات واألشااااااااجار يف حتقيق أهدا  التنمية املسااااااااتدامة 
متاشااااااااًيا م  األولويات القطرية، فضااااااااالً عن تعزيز دورها هبذا الصاااااااادد م احملرز املتعددة وتسااااااااري  عجلة التقد

 كمنّسق لرف  التقارير عن البيانات اخلاصة بالغابات؛
من املنظمة تشااااااااااجي  العمل من أجل وقف التصااااااااااحر وزيادة الغطا  احلرجي ودعم البلدان يف اال  وطلب (ب)

أحنا  العامل ورساااااام السااااااياسااااااات واختاذ التدابري املؤدية إىل اإلدارة املسااااااتدامة جلمي  أنواع الغابات يف  تلف 
سااالساال قيمة مسااتدامة للمنتجات احلرجية وتعزيز القدرات يف اال االبتكار ألغراض التنفيذ ورصااد التقدم 

 احملرز، مبا يف ذلك من خالل البيانات للمجموعة األساسية العاملية من املؤشرات املتصلة بالغابات؛
دارة املساااااااتدامة للغابات واألشاااااااجار يف املناطق احلضااااااارية وشااااااابه احلضااااااارية وداها يف الت طيا بأّن اإل وأقرّ  ( )

اإلنسااان ورفاهيته والتصاادي  صااّحةاحلضااري ميكن أن يساااعدا يف حتقيق أهدا  التنمية املسااتدامة وضاامان 
 ؛يف هذا الصددمن املنظمة دعم احلوار الدويل ومؤازرة اجلهود اليت تبذهلا البلدان  وطلبلتغري املناخ 

من املنظمة  وطلبللغابات من أجل تعميم التنوع البيولوجي يف احلراجة  ةاملساااااتدامتنفيذ اإلدارة  أمهّيةب وأقرّ  (د)
املسااااااااااااااااامهااة يف تكوين فهم أفضاااااااااااااااال لتااداعيااات فقاادان التنوع البيولوجي احلرجي بااالنساااااااااااااابااة إىل احلراجااة 

البيولوجي تتضمن خطة لتعميم التنوع البيولوجي األمساك والزراعة ووض  اسرتاتيجية خاصة بالتنوع  ومصايد
 يف القطاع احلرجي وعرضها على جلنة الغابات لكي تنظر فيها؛

بالتوصاااااااايات املتعلقة بالسااااااااياسااااااااات، على حنو ما أقّر ا جلنة األمن الغذائي العاملي، بشااااااااأن احلراجة  ورّحب (ه)
ة دعم البلدان لوضاا  سااياسااات مشاارتكة من املنظم وطلباملسااتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

 بني القطاعات ودمج األهدا  املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية ضمن ممارسات اإلدارة املستدامة للغابات؛
املنظمة والدول األعضااااا  على اسااااتكشااااا  اخليارات املتاحة لربا عمل اهليئات اإلقليمية للغابات وشااااّج   (و)

تعميم النتائج املنبثقة عن اجتماعا ا على حنو أكرب ضااااااامن عمل بساااااااائر ااالت الساااااااياساااااااات ساااااااعًيا إىل 
 املؤمترات اإلقليمية؛
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املنظمة مبواصااالة عملها يف اال الغابات الشااامالية ضااامن نطاق الربامج القائمة واملوارد املتاحة ومن  وأوصاااى (ز)
 ؛خالل اآلليات املوجودة وإدراجها ضمن برنامج العمل وامليزانية املقبل

 نظمة القيام مبا يلي:من املوطلب  (ح)
مواصاااااااااالة العمل على تيسااااااااااري احلوار بني القطاعات امل تلفة ملعاجلة أوجه الضااااااااااعف وقدرة الغابات  (1)

الكااامنااة على الت فيف من وطااأة التااأثريات والتشااااااااااااااجي  على اتباااع هُنج أ اال قااائمااة على املناااظر 
لتغري املناخ، مبا يف ذلك إشراك الطبيعية وإدرا  الغابات ضمن اخلطا واإلجرا ات الوطنية للتصدي 

املعنيني من بني أصاااااااااحاب املصااااااااالحة ومن ضااااااااامنهم اجملتمعات احمللية الريفية واتمعات الشاااااااااعوب 
 األصلية اليت تعتمد مجيًعا على الغابات لتأمني سبل عيشها؛

املعززة املبادرة تطبيق ومساعدة البلدان على تشجي  إجرا ات الوقاية من التصحر وتدهور الغابات و  (2)
اسااااااااااارتاتيجيات بديلة واسااااااااااارتاتيجيات  نفيذخلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها وت

 استثمار؛ للتمويل احلرجي وخطا
املنظمة  وشااااااااااااااّج  2021-2018ااالت األولوية الثمانية لعمل املنظمة يف اال احلراجة خالل الفرتة  وأيّد (ط)

قيق األهدا  والغايات املتصاااالة بالغابات وداها بصااااورة صاااارحية على مواصاااالة تعزيز مسااااامهتها يف ساااابيل حت
 ضمن اخلطا والربامج املتصلة بالغابات؛

من املنظمة مواصااااالة تعزيز دورها القيادي يف الشاااااراكة التعاونية من أجل الغابات واملباشااااارة بأنشاااااطة  وطلب (ي)
جي ودعم أصااااااااااااااحااااب جاااديااادة، مباااا يف ذلاااك، ضاااااااااااااامن مجلاااة أمور أخرى، تلاااك املتعلقاااة باااالتثقيف احلر 

 الصغرية؛ احليازات
 املنظمة على اإلقرار باملسااااااااااااااامهة يف خطة األمم املتحدة االساااااااااااااارتاتيجية من أجل الغابات للفرتة وشااااااااااااااّج  (ك)

باعتباره قطاًعا هاًما من القطاعات اليت تعمل فيها املنظمة وإدراجها ضاااامن اخلطة املتوسااااطة  2017-2030
 األجل وبرنامج العمل وامليزانية؛

املنظمة على إساااااناد أولوية قصاااااوى خلربا ا العلمية والفنية، باإلضاااااافة إىل أنشاااااطتها يف اال وضااااا   وشاااااّج  (ل)
 املعايري يف قطاعات عملها كافة؛

  احلراجة والزراعة. الروابا القائمة بنيعلى احلاجة إىل تشجي  اتباع هنج متكامل بالنسبة إىل  وشدد (م)

 تقارير لجان المجلس
بين الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج والدورة الثالثة  تقرير االجتماع المشترك

 11(2018والسبعين بعد المائة للجنة المالية )نوفمبر/تشرين الثاني 
 إّن اجمللس: -10
 

 خاصاااااااااة يف ما يتعلق ( P-DDG)التعديالت يف اهليكل اخلاضااااااااا  ملساااااااااؤولية نائب املدير العام )الربامج(  أقرّ  (أ)
 حدود املوارد املتاحة:مبا يلي، ضمن 
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 تعديل التسااااااالسااااااال اإلداري لشاااااااعبة مركز االساااااااتثمار من املدير العام املسااااااااعد، إدارة التعاون التقين  (1)
 إىل نائب املدير العام )الربامج(؛

 (؛PS) إدارة دعم الربامج والتعاون التقينوإعادة تسمية إدارة التعاون التقين  (2)
 (؛PSR) شعبة تطوير األعمال وتعبئة املواردوإعادة تسمية شعبة تعبئة املوارد  (3)
 (؛PSE) شعبة الطوارئ والقدرة على الصمودوإعادة تسمية شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل  (4)
( PSP) شااااااااااااعبة الشااااااااااااراكاتوفصاااااااااااال شااااااااااااعبة الشااااااااااااراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب إىل  (5)

(، وتعديل التسااااااااااااالسااااااااااااال اإلداري OSS) بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيالتعاون يف ما  ومكتب
 نائب املدير العام )الربامج( إىل املدير العام املساعد إلدارة دعم الربامج والتعاون التقين؛ من

بالتزام اإلدارة إزا  حتسني إدارة أدا  املشاري  واست دام مؤشرات األدا  الرئيسية ضمن إطار  ورّحب (6)
 نتائج االسرتاتيجية.ال

الصاااااااااااااااادر عن اجلمعيااة العااامااة لألمم املتحاادة )إعااادة تنظيم منظومااة األمم  72/279للقرار  وأباادى تااأييااده (ب)
 املتحدة اإلمنائية يف سااااياق االسااااتعراض الشااااامل الذي سري كل أرب  ساااانوات لسااااياسااااة األنشااااطة التنفيذية 

على مشااااااركة املنظمة يف الت طيا املشااااارتك  وأثىن اليت تضاااااطل  هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية(
 ؛2019 يناير/كانون الثاينلتنفيذ هذه العملية اليت من املقرر أن تبدأ يف 

 ماليني 4.7وقدرها  2019للمنظمة دف  حصاااااتها من املساااااامهة لتمويل نظام املنساااااقني املقيمني لعام  وأجاز ( )
مصادر التمويل احملتملة اليت اقرتحها االجتماع املشرتك م  التشديد على إسناد األفضلية  وأيّددوالر أمريكي 

 إلساد وفورات ناشئة عن الكفا ة؛
 من أجل تلقي املسااااااااااااامهات الطوعية مبا يعّوض عن املبل   2019إنشااااااااااااا  حساااااااااااااب أمانة خاص لعام  وأيّد (د)

 ي، يف حال أبدى املاحنون اهتمامهم يف ذلك؛مليون دوالر أمريك 2.55غري املدر  يف امليزانية وقدره 
 اسرتاتيجيعلى اتباع هنج  واتفقالتعاون الوثيق املستمّر بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما؛  وأثىن على (ه)

قة بوصااااااااافها  وأيّدوبنيوي بقدر أكرب إزا  الت طيا ورف  التقارير؛  مواصااااااااالة املشااااااااااركة يف اإلجرا ات املنساااااااااّ
من أهدا  التنمية  2الرائدة ضمن منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل حتقيق اهلد  اموعة الوكاالت 

 بشكل عام؛ 2030خطة عمل عام باعتبارها مسامهة أساسية يف حتقيق و  املستدامة
مبشااااااركة األعضاااااا  بقدر أكرب يف األنشاااااطة التحضاااااريية وأنشاااااطة املتابعة لالجتماعات غري الرمسية  وأوصاااااى (و)

اجمللس لصااااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية و اجمللس التنفيذي لاملنظمة و  السعقدها ي رتكة اليتالساااااااانوية املشاااااااا
)أ( عقد جلساااااااااات إحاطة )ندوات غري رمسية( لألعضاااااااااا  يف نامج األغذية العاملي من خالل: رب التنفيذي ل

أعقاب اجتماعات اجملموعة التشاااورية الرفيعة املسااتوى، خاصااة يف ما يتعلق بالتقدم احملرز على صااعيد تنفيذ 
االجتماعات  خالل الصااادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ )ب( وإشااراك األعضااا  من 72/279القرار 

س املساااتقل للمجلس م  رءساااا  ونواب الرئيس يف اجملموعات اإلقليمية يف املنظمة ومكتب غري الرمسية للرئي
اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي ومنسااااقي القوائم واألصاااادقا  يف الصااااندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

اجمللس لصااااااااندوق و ل بني الس املنظمة واجمللس التنفيذيحتضااااااااريًا لالجتماع غري الرمسي الساااااااانوي املشاااااااارتك 
 لربنامج؛ل التنفيذي

بالتقدم املسااااتمر على صااااعيد تنفيذ االساااارتاتيجيات اخلاصااااة بالشااااراكة م  منظمات القطاع اخلاص  ورّحب (ز)
 واجملتم  املدين واالساااااااااتعراض املساااااااااتمر هلا بوصااااااااافه جزً ا ال يتجزأ من عمل املنظمة، م  تساااااااااليا الضاااااااااو  
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 اجملال مبا يتماشاااااااى م  األهدا  االسااااااارتاتيجية واألولويات احملددة اتباع هنج اسااااااارتاتيجي يف هذا  أمهّيةعلى 
 برنامج العمل وامليزانية. يف

 تقرير الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج

 12(2018نوفمبر/تشرين الثاني  12-16)
 إّن اجمللس: -11
 

مذّكرًا بالقرار الصاااادر عن اجمللس يف دورته  ،باساااتعراض األولويات اليت عرّبت عنها اللجان الفنية أخذ علًما (أ)
وآخر التطورات  2018التاسااااااااااااعة واخلمسااااااااااااني بعد املائة بشااااااااااااأن نتائج املؤمترات اإلقليمية للمنظمة يف عام 

االجتاهات واملسااااائل املسااااتجدة اليت تؤثر على عمل املنظمة يف األجل املتوسااااا، وال ساااايما تنامي اجلوع  يف
جبدواها املسااااااااتمرة  وأقرّ العامل نتيجة مجلة أمور من بينها األثر الساااااااالمل لتغري املناخ وارتفاع عدد النزاعات  يف
بإجرا  استعراض معّمق ضمن سياق اخلطة املتوسطة األجل  وأوصىسياق اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة  يف

 ؛يف دورته املقبلة 2021-2020)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018للفرتة 
توافر متويل  أمهّيةهبذا الصااااااادد على د وشااااااادّ على امليزة املقارنة للمنظمة وعلى خرب ا الفنية  وساااااااّلا الضاااااااو  (ب)

املنظمة على بلورة الشااااراكات يف ما بني أصااااحاب املصاااالحة املتعددين وشااااّج  مسااااتدام من امليزانية العادية 
 ؛قليمية والعاملية مبا يكفل مزيًدا من التمويلبقدر أكرب على املستويات الوطنية واإل

ة دعلى الدور القيادي الذي تؤديه املنظمة يف النظم الزراعية والغذائية املساااااتدامة ويف توفري منصاااااة حماي وأثىن ( )
 ؛ومتوازنة هبذا الصدد

 اهلد و بتقييم مسااااااااااااااامهة املنظمة يف اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املساااااااااااااتدامة  ورّحب (د)
مة على حتقيق مزيد من التكامل م  األهدا  االسرتاتيجية األخرى على املستوى ظاملن وشّج  2 االسرتاتيجي

القطاعات، باإلضااافة إىل مواصاالة  القطري لتسااهيل عملية تنفيذ أهدا  التنمية املسااتدامة بصااورة مشاارتكة بني
تشااجي  اعتماد هُنج متكاملة مشاارتكة بني القطاعات باعتبارها عناصاار أساااسااية من احللول لالسااتدامة، مبوازاة 

 ؛بلورة مؤشرات األدا  الرئيسية من أجل إدارة أدا  املشاري  على حنو أفضل مواصلة
باساااااتعراض آليات احلوكمة  وأوصاااااىيف املنظمة  متابعة تقييم وظيفة التقييم تقريرالتقدم احملرز يف إىل  وأشاااااار (ه)

واإلشاااااااااااااارا  ألغراض إجرا  عمليات التقييم القطرية وتوافر املوارد املالية قبل البحث يف اقرتاح نزع الطاب  
 وشاااااااااّج ؛ 2021-2020املركزي عن عمليات التقييم، وذلك ضااااااااامن ساااااااااياق برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 ؛التقييم على تعزيز تقارير التقييم من خالل اعتماد نظام للتصنيف مكتب
مشااادًدا  ،5 تقرير متابعة تقييم مساااامهة املنظمة يف حتقيق اهلد  االسااارتاتيجي يفعلى التقدم الذي جتّلى وأثىن  (و)

األزمات املمتدة أولوية بالنساااابة إىل املنظمة يف ظل بنا  القدرة على الصاااامود أن تظل مسااااألة إىل  على احلاجة
التقرير العاملي عن األزمات  أمهّية وأبرزفأكثر وتغري املناخ واالضاااااااااطرابات اليت تشاااااااااهدها سااااااااابل العي ؛  أكثر

 ؛الغذائية والشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية
 ؛2021-2019خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للفرتة  وأقرّ  (ز)
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الربنامج العاملي السااااتئصااااال طاعون اجملرتات الصااااغرية الذي يعا  أحد األسااااباب اجلذرية  أمهّية وأكد ادًدا (ح)
التدابري املقرتحة ساااااعًيا إىل اساااااتئصاااااال هذا  وأيّدمليون أسااااارة حول العامل؛  300للجوع والفقر بالنسااااابة إىل 
ملمثلني الدائمني يف مبا يف ذلك اإلجرا ات املت ذة بالتعاون م  اموعة ا 2030املرض الفتاك حبلول عام 

طاعون اجملرتات الصااااااغرية" لضاااااامان التمويل الكايف لتمويل  لالسااااااتئصااااااااملنظمة "أصاااااادقا  الربنامج العاملي 
 ؛اليت ُأسندت إليها األولوية يف هذا الربنامج اإلجرا ات

 صاااااااااّحةبالتقرير املرحلي عن خطة عمل املنظمة بشاااااااااأن مقاومة مضاااااااااادات امليكروبات باتباع هنج " ورّحب (ط)
عرب الشااااااااركا  الثالثيني زائًدا واحًدا  فعالمواصاااااااالة توعية الرأي العام بشااااااااكل  أمهّيةمشاااااااادًدا على  ،واحدة"

العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة( واحلكومات  صاااااّحةاحليوان ومنظمة ال صاااااّحةواملنظمة العاملية ل املنظمة)
  ؛لعمل م  الدستور الغذائيمواصلة ا أمهّيةوسائر اجلهات الفاعلة؛ هذا باإلضافة إىل 

على نشااار املعلومات عن االجتماعات والندوات واحللقات الدراساااية والفعاليات األخرى من خالل  دوشااادّ  (ي)
  القنوات املتاحة يف املنظمة عرب برنامج العمل وامليزانية وتقرير تنفيذ الربامج؛

 .2019بالرتتيبات اخلاصة بدورة جلنة الربنامج يف شهر مارا/آذار  وأخذ علًما (ك)

 (2018نوفمبر/تشرين الثاني  6-5تقريرا الدورتين الثانية والسبعين بعد المائة )
 13( للجنة المالية2018نوفمبر/تشرين الثاني  16-12والثالثة والسبعين بعد المائة )

وقام على  .اجمللس على تقريري الدورتني الثانية والساااابعني بعد املائة والثالثة والساااابعني بعد املائة للجنة املالية وافق -12
 وجه اخلصوص مبا يلي:

 
 بشأن الوض  املايل

 
إىل التأخريات احلاصااااااالة يف دف  االشااااااارتاكات املقررة اجلارية وإىل اساااااااتمرار وجود مساااااااتوى عال  من  أشاااااااار (أ)

الدول األعضاااااا  كافة على دف  اشااااارتاكا ا املقررة  وحثّ االشااااارتاكات غري املساااااددة عن السااااانوات املاضاااااية 
 ؛شغيلية لربنامج عملهابالكامل ويف موعدها حرًصا على متكني املنظمة من تلبية االحتياجات النقدية الت

 ؛2017بإصدار بيان عن الرقابة الداخلية للمرة األوىل إىل جانب احلسابات املراجعة للمنظمة لعام  ورّحب (ب)
 يرد حسااااااااااابما  2017باعتماد املؤمتر ملشاااااااااااروع القرار بشاااااااااااأن احلساااااااااااابات املراجعة للمنظمة لعام وأوصاااااااااااى  ( )

 ؛CL 160/4من الوثيقة  13الفقرة  يفهبذا التقرير و املرفق جيم يف 
 

 بالنسبة إىل املسائل املتعلقة باملوارد البشرية
 

باملعلومات اإلضاااافية والبيانات اإلحصاااائية املتاحة بشاااأن املوارد البشااارية اساااتجابة لطلبات جلنة املالية  رّحب (د)
 واجمللس يف وقت سابق؛
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توجيهات جلنة املالية إىل األمانة من أجل مواصاااااالة حتسااااااني املعلومات املعروضااااااة يف التقارير املقبلة عن  وأقرّ  (ه)
 املوارد البشرية والتوازن اجلغرايف لالستشاريني؛

األمانة على مواصاااالة اجلهود اليت تبذهلا والرامية إىل حتسااااني التوازن اجلغرايف لالسااااتشاااااريني املمولني من  وشااااّج  (و)
 لربنامج العادي مبوازاة احملافظة، يف الوقت عينه، على اجلدارة بوصفها املعيار األول يف عملية التعيني؛ميزانية ا

بالتوجيهات اليت أعطاها لألمانة لكي تأخذ اجلهود املبذولة يف ساااااابيل حتسااااااني التوزي  اجلغرايف العادل  وذّكر (ز)
ية االختيار مبا يشااااااامل االنعكاساااااااات على بعني االعتبار احلاجة إىل اتباع هنج مرن يف عمللالساااااااتشااااااااريني 

 ؛مستوى الكلفة، م  اإلبقا  على اجلدارة كمعيار أساسي للتعيني وعدم تطبيق هوام  رقمية صارمة
خبفض عادد البلادان غري املمثلاة والنااقصااااااااااااااة التمثيال والزائادة التمثيال وباارتفااع عادد البلادان املمثلاة  ورحاّب (ح)

 ؛نسنيبشكل عادل وبتحّسن املساواة بني اجل
التوجيهات اليت أعطتها اللجنة إىل األمانة بشااااأن تطبيق خطة العمل املفصاااالة من أجل حتسااااني التوزي   وأقرّ  (ط)

  ؛بني موظفي املنظمة اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني
ضاااااااااااااارورة إعاادة النظر يف برناامج تنقال املوظفني يف أقرب وقات ممكن من قبال أحاد أجهزة املراجعاة  طلابو  (ي)

  املنظمة؛ يف
  املنظمة على املضي قدًما يف رف  عدد النسا  اللوايت يشغلن مناصب رفيعة وإدارية؛ وشّج  (ك)

 

 بشأن أية مسائل أخرى
 

إىل أنه، رغم بقا  ميزانية الربنامج العادي ثابتة باإلمجال خالل الفرتة اليت  لها التقرير واليت أتيحت  أشااااااااار (ل)
بشااأهنا البيانات اخلاصااة باملوارد البشاارية، فقد ازدادت يف الواق  امليزانية اإلمجالية مما يدّل على ثقة األعضااا  

 يف قيادة املنظمة وتنفيذها للربامج؛
مانة إجرا  اساااتعراض الساااتقاللية مكتب الشاااؤون األخالقية، مكتب املفت  العام، ولوظائف طلب األ وأيّد (م)

 أمني املظامل يف أقرب وقت ممكن؛
بطلبه خالل الدورة الرابعة واخلمساااااااني بعد املائة للمجلس خبصاااااااوص رف  مكتب الشاااااااؤون األخالقية  وذّكر (ن)

 تقارير سنوية إىل جلنة املالية؛
معاجلة توصيات املراج  اخلارجي املتعلقة بكفا ة عملية  أمهّيةت إليها اللجنة بشأن اخلالصة اليت توصل وأيّد (ا)

 إدارة السفر يف املنظمة واإلشرا  عليها.

 تقريـر الدورة السابعة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 
 14(2018أكتوبر/تشرين األول  22-23)

 23و 22اجمللس على تقرير الدورة الساااابعة بعد املائة للجنة الشاااؤون الدساااتورية والقانونية اليت ُعقدت يومي  وافق -13
 وقام على وجه اخلصوص مبا يلي: .2018أكتوبر/تشرين األول 
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بالتدابري املرحلية والتسااااااهيالت اليت اقرتحها املدير العام، ضاااااامن حدود املوارد املتاحة وساااااالطاته،  أخذ علًما (أ)
من الالئحة العامة لصاااااااااااع املدير العام  37من املادة  6لالضااااااااااطالع بالواجبات اليت نصاااااااااات عليها الفقرة 

 ؛الشؤون الدستورية والقانونيةاملنت ب، مبا يف ذلك حفل التسّلم والتسليم، على حنو ما جا  يف تقرير جلنة 
من الرئيس املستقل للمجلس مواصلة املشاورات اليت سريها م  األجهزة املعنية املنشأة مبوجب املادة  وطلب (ب)

من الدساااتور وم  أمانة املنظمة بغرض التوصااال إىل اتفاق بشاااأن اقرتاح اإلجرا ات اخلاصاااة بتعيني أمنا   14
 ؛2019ون األول تلك األجهزة حبلول شهر ديسمرب/كان

من الدساااتور واليت  14اتباع الرتتيبات املؤقتة اخلاصاااة بتعيني أمنا  األجهزة املنشاااأة مبوجب املادة  على ووافق ( )
، وذلك إىل CCLM 107/3عليها يف دورته اخلامسااااة واخلمسااااني بعد املائة والواردة يف الوثيقة  وافقكان قد 

 ؛وأمانة املنظمة 14ة املعنية املنشأة مبوجب املادة حني إساد حل دائم مقبول بالنسبة إىل األجهز 
م  آرا  جلنة الشااااااؤون الدسااااااتورية والقانونية ومفادها أنه، م  أخذ عدد املرشااااااحني ملنصااااااب املدير العام  واتفق (د)

دقيقة لكل مرشااااااء إللقا  كلمة أمام اجمللس والرد على  90بعني االعتبار، ينبغي ختصاااااايق فرتة قد تصاااااال إىل 
 ؛قد يطرحها األعضا  األسئلة اليت

ويف دورته  2011إىل أّن اإلجرا ات املتبعة يف دورته احلادية واألربعني بعد املائة يف شهر أبريل/نيسان  وأشار (ه)
، قد حتتا  CCLM 107/4والواردة ضاامن الوثيقة  2015احلادية واخلمسااني بعد املائة يف شااهر أبريل/نيسااان 

 ؛إىل تعديل رهًنا بعدد املرشحني
 لرئيس املسااااتقل للمجلس عقد اجتماع غري رمسي لرءسااااا  ونواب رءسااااا  اجملموعات اإلقليمية السااااب ا وفّوض (و)

اليت أنشااااائت ألغراض انت ابات اجمللس يف أعقاب انتها  فرتة تقدمي الرتشااااايحات ملنصاااااب املدير العام، وذلك 
 ؛سبغية االتفاق على اإلجرا ات اخلاصة بالكلمة اليت سيلقيها املرشحون أمام اجملل

من الرئيس املساااااااااااتقّل للمجلس تعميم اإلجرا ات املتفق عليها على األعضاااااااااااا  كافة يف أقرب وقت  وطلب (ز)
 .ممكن بعد ذلك

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 تقرير الدورة الخامسة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي 

 15(2018أكتوبر/تشرين األول  15-19)
اجمللس االسااااااااااتنتاجات والتوصاااااااااايات الواردة يف تقرير الدورة اخلامسااااااااااة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  أقرّ  -14

 وقام على وجه اخلصوص مبا يلي: .)اللجنة(
 

إىل الزيادة اليت شااااااااااااااهدها مؤخرًا عدد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي يف العامل واالجتاهات  أشااااااااااااااار (أ)
الصااااااااالة املساااااااااّجلة يف اايل اجلوع وساااااااااو  التغذية، على حنو ما هو وارد يف تقرير حالة األمن الغذائي  ذات

 لعكسمجي  أصاااااااحاب املصااااااالحة على اختاذ ما يلزم من إجرا ات  وشاااااااّج ، 2018لعام يف العامل والتغذية 
 مسار هذه االجتاهات؛
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الغذائي العاملي: خطة العمل" وكذلك "تقييم جلنة األمن إقرار الوثيقتني التاليتني: "تقييم جلنة األمن ب ورّحب (ب)
حجر الزاوية  ال تزال تشاّكل 2009تنفيذ الرد على التقييم"، وأقّر بأن وثيقة اإلصاالح لعام  :الغذائي العاملي

املنتدى هذا العمل بالنسااااابة إىل اللجنة لتحساااااني وظيفتها األسااااااساااااية باعتبارها  أمهّيةلعمل اللجنة، وساااااّلم ب
بالنسااابة إىل اموعة واساااعة  لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ل على املساااتويني الدويل واحلكومي الدويلاأل 

 ؛من أصحاب املصلحة
إجرا  دراسااااااااااااة عن "األمن الغذائي من أجل بالطلب املرفوع إىل فريق اخلربا  الرفي  املسااااااااااااتوى علًما  حاطوأ ( )

األول  النصاااافأن تُعرض هذه الدراسااااة خالل "، على 2030والتغذية: وضاااا  نق سااااردي عاملي حىت عام 
 ؛2020من عام 

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة بشااااأن نظم األغذية والتغذية دعًما  بإقرار االختصاااااصااااات إلعداد ورّحب (د)
عرضااااااااااااااهااا على اللجنااة يف دور اا  وتطّل  إىل، 5220-2016لعقااد األمم املتحاادة للعماال من أجاال التغااذيااة 

 ؛2020السابعة واألربعني يف عام 
 2019املنتدى السااياسااي الرفي  املسااتوى لعام  اسااتعراض بالتقّدم احملرز يف اال بلورة مسااامهة اللجنة يف وسااّلم (ه)

 توى؛إرسال اإلسهامات يف عمليات االستعراض املقبلة للمنتدى السياسي الرفي  املسمبواصلة وبالقرار القاضي 
 يف ما بنيباالقرتاح الداعي إىل اسااات دام تقرير فريق اخلربا  الرفي  املساااتوى بشاااأن "الشاااراكات  علًما حاطوأ (و)

"، 2030متويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف إطار خطة عام املتعددين من أجل  أصحاب املصلحة
أصحاب  يف ما بنيكمنطلق لعملية متابعة ترّكز على املعار  واست الص الدروا حول الشراكات الفعالة 

 ؛املتعددين املصلحة
طلبه بأن تقّدم اللجنة برنامج عمل متعدد الساااااانوات ذا طاب  عملي وواقعي، م  مراعاة  وأعاد التأكيد على (ز)

رية والفورية، واحلاجة إىل ترتيب عب  عملها يف فرتة ما بني املوارد املتاحة، ال سااااااايما خلدمات الرتمجة التحري
احلد بطريقة معقولة من عدد مساااااارات عمل اللجنة من أجل  أمهّيةوشاااااّدد على ساااااب األولوية، حبالدورات 

اللجنة على العمل ضمن نطاق واليتها وميزا ا النسبية،  وشّج العملية وطابعها الشامل، هذه تعزيز جودة 
 يف الوقت ذاته مبنتجات اللجنة املوجودة؛ م  االعرتا 

واملكتب واجملموعة جلنة األمن الغذائي العاملي نة من أما وطلبإىل العدد املتزايد لألحداث اجلانبية،  وأشاااااااار (ح)
 .على حنو أفضل ألحداث اجلانبية يف دورات اللجنةلت طيا احلرص على أن يتّم ال االستشارية

  



CL 160/REP  14 

 المسائل األخرى
 أعضاء في المجلس التنفيذيانتخاب ستة 

 16لبرنامج األغذية العالمي
اجمللس سااتة أعضااا  يف اجمللس التنفيذي لربنامج  انت ب، 2011يوليو/متّوز  2الصااادر يف  7/2011عماًل بالقرار  -15

( حبساااااااااب 2021ديسااااااااامرب/كانون األول  31إىل  2019يناير/كانون الثاين  1األغذية العاملي، ملدة ثالث سااااااااانوات )من 
 التوزي  التايل:

 
 ؛17القائمة ألف: نيجرييا 
 ؛19والكويت 18القائمة با : أفغانستان 
 ؛20القائمة جيم: املكسيك 
 القائمة دال: هولندا والواليات املتحدة األمريكية. 

 السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي التقرير
 21 2017 عن أنشطته في سنة

ب -16 اجمللس باااالتقرير الساااااااااااااانوي للمجلس التنفياااذي لربناااامج األغاااذياااة العااااملي )الربناااامج( املرفوع إىل اجمللس  رحاااّ
 على هذا التقرير. وصادق، 2017االقتصادي واالجتماعي وإىل الس منظمة األغذية والزراعة بشأن أنشطته يف عام 

 وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي: -17
 

نامج من حيث حتقيق أهدافه االساااااااااااااارتاتيجية مدعوماً بإخلازات األبعاد اخلاصااااااااااااااة على نتائج أدا  الرب  أثىن (أ)
 اإلدارة؛ بنتائج

ظرو  حافلة بالتحديات من أجل التصااااااااادي ظل يف ون عملي الذين بالتزام موظفي الربنامج يف امليدان وأقرّ  (ب)
مبا يشاااااااااامل ، سااااااااااوا  على حد (L3) 3( وL2) 2املسااااااااااتويني لعدد ال سااااااااااابق له من حاالت الطوارئ من 

 األزمات املمتدة؛
والت طيا  2021-2017بالتنفيذ اجلاري خلريطة الطريق املتكاملة مبا فيها اخلطة االساااارتاتيجية للفرتة  ورّحب ( )

االسااااارتاتيجي القطري باإلضاااااافة إىل اساااااتعراض اإلطار املايل واإلطار املنّقء للنتائج على مساااااتوى الربنامج، 
 ومبادئها؛ 2030سعل اسرتاتيجية الربنامج متوائمة متاًما م  خطة عام  مبا

                                                           
  PV/ CL/7160و CL 160/PV/5و CL 160/LIM/4 Rev.1و CL 160/7 Rev.1لوثائق ا  16
 2019 هذا املقعد يف عامنيجرييا حبيث تشاااااااااااااااغل  الس املنظمة،يف تقاسااااااااااااااام مقعد منت ب لتوصااااااااااااااالت كل من كوت ديفوار ونيجرييا إىل اتفاق   17

 .2021و 2020 عامي ديفوار يف وكوت
 2019 هذا املقعد يف عامأفغانسااااااااااااااتان حبيث تشااااااااااااااغل  الس املنظمة،يف تقاساااااااااااااام مقعد منت ب لإىل اتفاق  واهلندتوصاااااااااااااالت كل من أفغانسااااااااااااااتان   18
 .2021و 2020 عامي يف اهلندو 

 2020و 2019 ويت هذا املقعد يف عاميحبيث تشااغل الك الس املنظمة،يف تقاساام مقعد منت ب لأفغانسااتان إىل اتفاق الكويت و توصاالت كل من   19
 .2021 يف عام وأفغانستان

 وبريو  2019 حبيث تشااااااااااغل املكساااااااااايك هذا املقعد يف عام الس املنظمة،يف تقاساااااااااام مقعد منت ب لإىل اتفاق املكساااااااااايك وبريو توصاااااااااالت كل من   20
 .2021و 2020ي يف عام

  PV/ CL/7160و CL 160/PV/5و CL 160/8لوثائق ا  21
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التزامه إىل جانب الشركا  يف سبيل القضا  مبا يف ذلك  ،مبشاركة الربنامج يف جهود الشراكة والتعاون ورّحب (د)
 .على اجلوع وحتقيق أهدا  التنمية املستدامة

 ش سياسات وعمليات وإجراءات المنظمة للوقاية من التحر  
 22 والتحر ش الجنسي وسوء استغالل السلطة

 إّن اجمللس: -18
 

بالساااااااااياساااااااااات واإلجرا ات واآلليات املوجودة يف املنظمة للوقاية من التحرش والتحرش اجلنساااااااااي  علًماأخذ  (أ)
 ؛وسو  استغالل السلطة

سياسة املنظمة بعدم التسامء إطالقًا م  التحرش اجلنسي واالستغالل اجلنسي واإلسا ة اجلنسية  وأيّد بشّدة (ب)
 وتطّل إىل خطة العمل احملدثة لتنفيذ هذه السااياسااة  وأشااار أشااكال االسااتغالل األخرى والوقاية منها وشااىّت 

 سياسة معززة حلماية املبلغني عن امل الفات؛ إىل تضمينها
ليا على األخذ بزمام املبادرة لقيادة عملية تغيري الثقافة الالزمة لتنفيذ ساااااااااياساااااااااة املنظمة اإلدارة الع وشاااااااااّج  ( )

 للوقاية من التحرش والتحرش اجلنسي وسو  استغالل السلطة وأي أشكال أخرى من التمييز؛
ية من أجل إىل تلقي تقرير سنوي وخطة عمل حمّدثة لعرضها على الدورة املقبلة للجنيت الربنامج واملال وتطّل  (د)

األمم املتحدة ككّل  منظومة النظر فيها؛ باإلضااااااااااافة إىل تلقي تقرير عن نتائج عمليات املسااااااااااء على نطاق
 ومنظمة األغذية والزراعة؛

وبشاااااااااااكل دوري  2019من إدارة املنظمة إجرا  عملية مساااااااااااء لتقييم مدى رضاااااااااااا املوظفني يف عام  وطلب (ه)
 ذلك؛ بعد

إىل التقارير اليت سااااااااارتفعها  تطّل ومتاشاااااااااًيا م  اآلليات املوضاااااااااوعة على نطاق منظومة األمم املتحدة ككّل،  (و)
املنظمة يف الدورات املقبلة للمجلس بشااااااااااااااأن املؤشاااااااااااااارات النوعية والكمّية مبا يتضااااااااااااااّمن من بني مجلة أمور 

 تفاعالت املنظمة م  الشركا  ومحاية املبلغني عن امل الفات؛
مشااااركة املنظمة يف فريق مهام الس الرءساااا  التنفيذيني املعين بالتحرش اجلنساااي واالساااتغالل اجلنساااي  وأيّد (ز)

 إىل قيام املنظمة بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن املرحلة األوىل من عمل فريق املهام؛ وتطّل وسو  االستغالل 
 والتحرش اجلنسااااااااااااي وسااااااااااااو  اسااااااااااااتغالل مببادرات التدريب اليت أطلقتها املنظمة للوقاية من التحرش ورّحب (ح)

 املنظمة على مواصلة العمل على توسي  نطاق التدريب يف هذا اجملال؛ وحثّ  السلطة
عن مسااألة التحرش والتحرش اجلنسااي يف إمكانية طلب أن يقدم املرشااحون ملنصااب املدير العام بيانًا  وحبث (ط)

 ادية والستني بعد املائة للمجلس.سيلقوهنا أمام الدورة احلالكلمة اليت وسو  استغالل السلطة يف 

  

                                                           
  PV/ CL/7160و CL 160/PV/4و CL 160/5 Rev.1من  3والفقرة  CL 160/9 Add. 1و CL 160/9 الوثائق  22
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 23 األيام والسنوات الدولية
بالساااااااااااااانوات الدولية، على حنو  واالحتفالذّكر اجمللس باملعايري الواردة يف سااااااااااااااياسااااااااااااااة املنظمة املتعلقة باإلعالن  -19
 (، وقرار اجمللس االقتصااااااااااااااااااااادي 2012اعتماااااااده اجمللس يف دورتاااااااه الرابعاااااااة واألربعني بعاااااااد املاااااااائاااااااة )يونيو/حزيران  ماااااااا

 ما يلي: وأقرّ بشأن السنوات الدولية واحتفاالت الذكرى السنوية،  1980/67واالجتماعي 
 

مشااااااروع قرار املؤمتر الذي قّدمته جلنة الزراعة يف دور ا السااااااادسااااااة والعشاااااارين بشااااااأن احتفال منظومة األمم  (أ)
 هبذا التقرير؛ املرفق دالعلى حنو ما يرد يف  202124يف  "بسنة دولية للفاكهة واخلضار"املتحدة 

با يف دورته احلادية والثالثني، إلقامة و واالقرتاح املقدم من حكومة إسااتونيا، حساابما أقرّه املؤمتر اإلقليمي ألور  (ب)
هبذا  املرفق ها على حنو ما يرد يف  202524"ساااااانة دولية للشاااااايلم" حتتفل هبا منظومة األمم املتحدة يف عام 

 ؛التقرير
واالقرتاح املقدم من حكومة اهلند، حساااااااااااابما أقرّته جلنة الزراعة يف دور ا السااااااااااااادسااااااااااااة والعشاااااااااااارين، إلقامة  ( )

هبذا  املرفق واوعلى حنو ما يرد يف  24 2023دولية للدخن" حتتفل هبا منظومة األمم املتحدة يف عام  "ساااااااااااانة
 ؛التقرير

يوم دويل للتوعية إقامة "الذي قّدمته جلنة الزراعة يف دور ا الساااااادساااااة والعشااااارين حول املؤمتر ومشاااااروع قرار  (د)
على  سااابتمرب/أيلول من كل سااانة 29منظومة األمم املتحدة يف حتتفل به  "بشاااأن الفاقد واملهدر من األغذية

 ؛هبذا التقرير املرفق زايحنو ما يرد يف 
شاااعبية، حسااابما أقرّته جلنة مشاااكالت السااال  يف دور ا الثانية واالقرتاح املقدم من حكومة مجهورية الصاااني ال (ه)

على  مايو/أيار من كل سااااانة 21والسااااابعني، إلقامة "يوم دويل للشااااااي" حتتفل به منظومة األمم املتحدة يف 
 .هبذا التقرير املرفق حا حنو ما يرد يف 

اجمللس أن تنق مشاااااري  القرارات ذات الصاااالة على أن متويل الساااانوات واأليام الدولية ساااايتم تغطيته من  وطلب -20
القطاع اخلاص متاشاااًيا م  الساااياساااة اليت تتبعها املنظمة، وأن تعرض تلك من  هاخالل املساااامهات من خار  امليزانية، مبا في

 العتمادها.على مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني 

الس  لسااااااااياسااااااااةاجمللس أن يتم تقييم االقرتاحات املقبلة املتعلقة بالساااااااانوات واأليام الدولية بعناية امتثااًل  وطلب -21
 أعاله.املذكورين  اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار املنظمة و 

  

                                                           
  C 2019/21 Rev.1من الوثيقاااااة  (69-67 ات)الفقر و CL 160/15و CL 160/14و CL 160/13 Rev.1و CL 160/11 Rev.2و CL 160/10الوثااااائق  23

 CL 160/PV/7 و CL 160/PV/6و C 2019/22من الوثيقة  33والفقرة  
 سياسة املنظمة املتعلقة باإلعالن واالحتفال بالسنوات الدولية.ل اتاستثنا هي لسنوات الدولية اخلاصة بااالقرتاحات الثالثة  إن 24
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 25ميدالية مارغريتا ليزاراغا
 

بأن يقدم املدير العام امليدالية  وأوصاااااااااى"، of NansenDr Fridtjاجمللس ترشااااااااايء سااااااااافينة األحباث البحرية " أقرّ  -22
 .2019ديسمرب/كانون األول  31احتفال يعقد قبل  يف

 ( 2019الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية والستين بعد المائة للمجلس )أبريل/نيسان 
 26(2019الحادية واألربعين للمؤتمر )يونيو/حزيران  والدورة

للموافقة  CL 160/6اجمللس على أن يعرض على املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات الواردة يف الوثيقة  وافق -23
 على وجه اخلصوص مبا يلي: وأوصىعليهما، 

 

ياسااااااات يف اايل ( املسااااااائل املوضااااااوعية واملتعلقة بالساااااا1)رئيساااااايتني للنظر على التوايل يف: تشااااااكيل جلنتني  (أ)
 ؛ومسائل الربنامج وامليزانية( 2؛ )األغذية والزراعة

 من يوم  12:00وأن يكون آخر موعاااااااد لتلقي الرتشاااااااااااااايحاااااااات النت ااااااااباااااااات اجمللس هو الساااااااااااااااااااااعاااااااة  (ب)
 .2019يونيو/حزيران  28، وأن جترى عملية االنت اب يوم اجلمعة 2019يونيو/حزيران  24 ثننياإل

 

لدورة احلادية واألربعني يف "اهلجرة ل اجمللس كذلك على أن يوصاااااي املؤمتر بأن يتمثل موضاااااوع النقاش العام ووافق -24
 والزراعة والتنمية الريفية"، وبأن تقتصر بيانات رءسا  الوفود على مخس دقائق كحد أقصى.

  00:12و السااااااااعة اجمللس أن يكون آخر موعد لتلقي الرتشااااااايحات ملنصاااااااب الرئيس املساااااااتقل للمجلس ه قّررو  -25
 .2019أبريل/نيسان  5 اجلمعةمن يوم 

 اجمللس على أن يوصي املؤمتر بدعوة فلسطني إىل املشاركة يف املؤمتر بصفة مراقب. ووافق -26

اجمللس على إرجا  االنتها  من اإلجرا ات اخلاصاااااااااة بكلمة املرشاااااااااحني ملنصاااااااااب املدير العام أمام اجمللس إىل  ووافق -27
، يف اجتماع 2019فرباير/شباط  28إىل  2018ديسمرب/كانون األول  1شيء، وهي الفرتة املمتدة من بعد إغالق فرتة الرت  ما

ألغراض  ،الرئيس املسااااااتقل للمجلس  انعقادهغري رمسي خاص لرءسااااااا  ونواب رءسااااااا  اجملموعات اإلقليمية السااااااب  يدعو إىل
 انت ابات اجمللس.

  

                                                           
  PV/ CL/7160و CL 160/PV/6و CL 160/LIM/5الوثائق   25
  PV/ CL/7160و CL 160/PV/6و CL 160/6الوثائق   26



CL 160/REP  18 

 حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة والخمسين بعد المائة
 27(2018يونيو/حزيران  4-8)

ا حباااالاااة تنفياااذ القرارات اليت اختاااذهاااا اجمللس يف دورتاااه التااااسااااااااااااااعاااة واخلمسااااااااااااااني بعاااد املاااائاااة  -28  أخاااذ اجمللس علماااً
( ودورته اخلامساااااااااة 2017ديسااااااااامرب/كانون األول  8-4( ودورته الثامنة واخلمساااااااااني بعد املائة )2018يونيو/حزيران  4-8)

 نفذ بعد.من األمانة تنفيذ القرارات اليت مل تُ  وطلب(، 2016ديسمرب/كانون األول  9-5واخلمسني بعد املائة )

بالتعاون م  الصاااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية  ةالرباة القطرية املشااااااارتك أطراجمللس بأن يؤخذ بزمام قيادة  وطلب -29
وبرنامج األغذية العاملي، وأن يتم البد  يف ذلك وتقدمي معلومات حمدثة مرحلية خالل االجتماع غري الرمسي املشرتك القادم 

 ت.إبقا  الس املنظمة على علم بآخر املستجداكذلك  توجد مقارها يف روما و يتلوكاالت الللألجهزة الرئاسية 

 28 2022-2019برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات للفترة 
املرفق طا  على حنو ما يرد يف  2202-2019برنامج عمله املتعدد الساااااانوات للفرتة  علىووافق اسااااااتعرض اجمللس  -30

 هبذا التقرير.

يعّمم الرئيس در  التعديالت املقرتحة على برنامج العمل املتعدد الساااااااااااااانوات وأن اجمللس من األمانة أن تُ  طلبو  -31
 املستقل للمجلس النس ة املنقحة على مجي  األعضا .

على مواصالة اسات دام االجتماعات غري الرمسية اليت يدعو  ووافق القابلة للتعديل لوثيقةاوأشاار اجمللس إىل طبيعة  -32
لالساااااااااتمرار يف س إىل عقدها م  رءساااااااااا  ونواب رءساااااااااا  اجملموعات اإلقليمية، باعتبارها منتدى لالرئيس املساااااااااتقل للمج

 مناقشة الوثيقة وتنقيحها.

 29 أساليب عمل المجلس
مبا يف ذلك تغيري موعد النظر يف البند الدائم  الرامية إىل حتساااااااااني أسااااااااااليب عمله، اجمللس بتنفيذ املبادرات رّحب -33

على إجرا  املزيد  وشاااااااّج ، إىل اليوم األول للمجلس اليت  مّ والية منظمة األغذية والزراعة التطورات يف املنتدياتبشاااااااأن 
 من التحسينات.

وأشاااااار الرئيس املساااااتقل للمجلس إىل أن التحساااااينات املقرتحة ساااااتناق  خالل اجتماعات غري رمسية قادمة م   -34
 رءسا  ونواب رءسا  اجملموعات اإلقليمية.
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 الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة
 30 2020-8201في الفترة  األخرىواالجتماعات الرئيسية 

 2020-2019 أخذ اجمللس علماً بالتعديالت يف اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسااااااية للمنظمة يف الفرتة -35
 هبذا التقرير. يا  املرفقعلى النحو الوارد يف 

 جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والستين بعد المائة للمجلس
 31(2019)أبريل/نيسان 

(، على حنو ما هو وارد 2019اجمللس جدول األعمال املؤقت لدورته احلادية والستني بعد املائة )أبريل/نيسان  أقرّ  -36
 .CL 160/INF/2يف الوثيقة 

  32التطورات في المنتديات التي تهم  والية منظمة األغذية والزراعة
 للعروض املقدمة بشأن املواضي  التالية: عن تقديرهاجمللس  أعرب -37
 

 االجتماع الساااااانوي الراب  مليثاق ميالنو بشااااااأن السااااااياسااااااات الغذائية يف املدن ومؤمتر قمة رءسااااااا  البلديات  (أ)
 (؛2018سبتمرب/أيلول  5-4يافا، إسرائيل،  –أبيب  )تل

 والتقّدم احملرز يف األعمال التحضريية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية؛ (ب)
 واالتفاق العاملي.وشبكة األمم املتحدة املعنية باهلجرة  ( )

 33تعيين ممثلي مؤتمر منظمة األغذية والزراعة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
) ( من النظام األساسي للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، 6عماًل بأحكام املادة  -38

 التقاعدية للموظفني:يف جلنة املعاشات التعيينات أّكد اجمللس، نيابًة عن املؤمتر، 
 

، املمثلة الدائمة املناوبة للواليات املتحدة األمريكية لدى املنظمة، كعضااااااو مناوب Kelli Ketoverالساااااايدة  (أ)
 وتكمل مدة واليتها. Daleya Uddin، لتحّل حمّل السيدة 2019ديسمرب/كانون األول  31حىت 

رية األرجنتني لدى املنظمة، كعضاااااااااااااو حىت ، املمثلة الدائمة جلمهو María Cristina Boldoriniالسااااااااااااايدة و  (ب)
 وتكمل مدة واليته. Antonio Ricarte، لتحّل حمّل السيد 2020ديسمرب/كانون األول  31
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 34بيان ممثل هيئتي تمثيل الموظفين في منظمة األغذية والزراعة

 وظفنياملببيان باساام هيئيت متثيل  ،، األمينة العامة الحتاد موظفي اخلدمات العامةSusan Murrayأدلت الساايدة  -39
 املنظمة.يف 

 

 جلسة إحاطة عن الزيارة الميداني ة التي قام بها كبار المسؤولين في الممثليات الدائمة
 201835التي توجد مقارها في روما خالل سنة  

يف املمثليات الدائمة جرت إحاطة اجمللس يلبزيارة امليدانّية إلر كوت ديفوار والكامريون من جانب كبار املسؤولني  -40
 (2018يونيو/حزيران  30-23اليت توجد مقارها يف روما )
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 المرفق ألف
 جدول أعمال الدورة الستين بعد المائة للمجلس

 إجراءات الدورة

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  -1

 انت اب ثالثاااة ناواب للرئياس وتعيياان رئيااس جلناااة الصياغاااة واألعضا  فيها -2

 تقارير اللجان الفنية

 تقارير اللجان الفنية: -3
 (2018أكتوبر/تشرين األول  5-1والعشرين للجنة الزراعة )تقرير الدورة السادسة  3-1

 (2018سبتمرب/أيلول  28-26تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السل  ) 3-2

 (2018يوليو/ متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك ) 3-3

 (2018يوليو/ متوز  20-16تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات ) 3-4

 تقارير لجان المجلس

تقرير االجتماع املشاااااارتك بني الدورة اخلامسااااااة والعشاااااارين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الثالثة والساااااابعني بعد املائة  -4
 (2018للجنة املالية )نوفمرب/تشرين الثاين 

 (2018فمرب/تشرين الثاين نو  16-12تقرير الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج ) -5

 ( والثااالثااة والساااااااااااااابعني بعااد املااائااة2018نوفمرب/تشاااااااااااااارين الثاااين  6-5تقريرا الاادورتني الثااانيااة والساااااااااااااابعني بعااد املااائااة ) -6
 ( للجنة املالية2018نوفمرب/تشرين الثاين  12-16)

  2017منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  6-1
 حالة االشرتاكات واملتأخرات  6-2

 (2018أكتوبر/تشرين األول  24-22تقريار الدورة السابعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) -7

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 (2018أكتوبر/تشرين األول  19-15تقرير الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ) -8
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 المسائل األخرى

 

 ي:برنامج األغذية العامل -9
 انت اب ستة أعضا  يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي  9-1

 2017التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  9-2
 

 سياسات وعمليات وإجرا ات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسو  استغالل السلطة  -10

 الدوليةواأليام السنوات   -11

 السنة الدولية للفاكهة واخلضار 11-1

 السنة الدولية للشيلم 11-2

 السنة الدولية للُدخن 11-3

 اليوم الدويل للتوعية بشأن الفاقد واملهدر من األغذية  11-4

 اليوم الدويل للشاي 11-5

 ميدالية مارغريتا ليزاراغا  -12

( والدورة احلادية واألربعني 2019الرتتيبات اخلاصااااااااة بالدورة احلادية والسااااااااتني بعد املائة للمجلس )أبريل/نيسااااااااان  -13
 (2019للمؤمتر )يونيو/حزيران 

 (2018يونيو/حزيران  8-4حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة )  -14

 2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة   -15

 أساليب عمل اجمللس  -16

 األجهزة الرئاااساااااااااااااايااة ملنظمااة األغااذيااة والزراعااة واالجتماااعااات الرئيساااااااااااااايااة األخرىاجلاادول الزمين الجتماااعااات   -17
 2020-2018يف الفرتة 

 (2019جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس )أبريل/نيسان   -18

 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة  -19

 أية مسائل أخرى  -20
 ثلي مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفنيتعيني مم 20-1

 بيان ممثل هيئيت متثيل املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة 20-2
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 المرفق باء
 القائمة بالوثائق

 

CL 160/1 Rev.2 جدول األعمال املؤقت 
CL 160/2 Rev.1  تقريار الدورة السابعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (2018أكتوبر/تشرين األول  22-24)
CL 160/3  تقرير الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج 

 (2018نوفمرب/تشرين الثاين  12-16)
CL 160/4 ( 2018نوفمرب/تشرين الثاين  16-12تقرير الدورة الثالثة والسبعني بعد املائة للجنة املالية) 

CL 160/4 Add.1  بني موظفي املنظمة واملساواة بني اجلنسنيخطة العمل احملدثة لتحقيق التوزي  اجلغرايف العادل 
CL 160/4   

Information Note 1 Rev.1 
الرأي القانوين بشأن است دام األموال املتبقية من عملية تصفية ام  السل  واخلدمات يف 

يف شبكة نظام األمم املتحدة  2019منظمة األغذية والزراعة لتمويل حّصة املنظمة لعام 
 للمنسقني املقيمني

CL 160/5 Rev.1  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الثالثة
 (2018نوفمرب/تشرين الثاين  15و 12والسبعني بعد املائة للجنة املالية )

CL 160/6  الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس والدورة احلادية واألربعني للمؤمتر 
CL 160/7 Rev.1 العضوية يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

CL 160/8  املقدم إىل اجمللس  2017التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي لعام
 قتصادي واالجتماعي والس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةاال

CL 160/9  سياسات وعمليات وإجرا ات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسو  استغالل
 السلطة

CL 160/9 Add.1  خطة العمل احملدثة لتنفيذ سياسات وعمليات وإجرا ات املنظمة للوقاية من التحّرش
 ّرش اجلنسي وسو  استغالل السلطةوالتح

CL 160/10 السنة اجلولية للفاكهة واخلضار 
CL 160/11 Rev.2 السنة الدولية للشيلم 

CL 160/12 ( 2018نوفمرب/تشرين الثاين  6-5تقرير الدورة الثانية والسبعني بعد املائة للجنة املالية ) 
CL 160/13 Rev.1 السنة الدولية للّدخن 

CL 160/14 اليوم الدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية 
CL 160/15  اليوم الدويل للشاي 
CL 160/16 )التعديالت يف اهليكل اخلاض  ملسؤولية املدير العام املساعد )الربامج 
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CL 160/16 Add.1  معلومات إضافية -)الربامج(  اهليكل اخلاض  ملسؤولية نائب املدير العامالتعديالت يف 
 

 C 2019 سلسلة الوثائق
C 2019/6 A  2017منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة 
C 2019/6 B  راَجعة

ُ
 تقرير املراج  اخلارجي –اجلز  با   2017منظمة األغذية والزراعة  –احلسابات امل

C 2019/20   تقرير الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 (2018أكتوبر/تشرين األول  19-15)روما، 

C 2019/21 Rev.1 (2018أكتوبر/تشرين األول  5-1)روما،  تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة 
 C 2019/22   ،(2018سبتمرب/أيلول  28-26تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السل  )روما 
C 2019/23   ،(2018يوليو/متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك )روما 
C 2019/24   ،(2018يوليو/متوز  20-16تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات )روما 

  

 CL 160 INF سلسلة الوثائق
CL 160/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 160/INF/2  (2019جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس )أبريل/نيسان 
CL 160/INF/3  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورو  ودوله األعضا 
 CL 160/INF/4 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة 
CL 160/INF/5 أساليب عمل اجمللس 

  

 CL 160 LIM سلسلة الوثائق
CL 160/LIM/1   اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف

 2020-2018الفرتة 
CL 160/LIM/2  2018نوفمرب/تشرين الثاين  26حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات حىت 
CL 160/LIM/3  حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة واخلمسني بعد املائة للمجلس 

 (2018يونيو/حزيران  4-8) 
CL 160/LIM/4 Rev.1 انت اب ستة أعضا  يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

CL 160/LIM/5 ميدالية مارغريتا ليزاراغا 
CL 160/LIM/6  2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

CL 160/LIM/7 Rev.1 تعيني ممثلني عن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني 
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 الوثائق األخرى
 قائمة باملندوبني واملراقبني 
  

CL 160/Draft Report مشروع تقرير اجللسة العامة 
  

 سلسلة الوثائق

CL 160 PV 
 

 إىل CL 160/PV/1من 
CL 160/PV/7 احملاضر احلرفية للجلسة العامة 

  

 سلسلة الوثائق

 CL 160 OD 
 

 إىل  CL 160/OD/1من 
CL 1609/OD/5 برناماج عمال الياوم 
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 المرفق جيم
 المؤتمر قرار مشروع

 2017 لعام لمنظمة األغذية والزراعة المراجعة الحسابات
 
 المؤتمر، إن
 

 للمجلس،الستني بعد املائة  الدورة تقرير يف نظر أن بعد
 

 بشأهنا، اخلارجي املراج  وتقرير 2017 لعام للمنظمة املراجعة احلسابات درس أن وبعد
 

 .املراجعة احلسابات يعتمد 
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 دالالمرفق 
 مؤتمر المشروع قرار 

 السنة الدولية للفاكهة والخضار
 

 إن المؤتمر،
 

احلاجة امللّحة إىل التوعية باملناف  التغذوية والصاحية الساتهالك الفاكهة واخلضاار والدعوة إىل اتباع  إذ يأخذ في الحسبان
 نتا  واالستهالك املستدامني للفاكهة واخلضار؛أمناط غذائية صحية من خالل زيادة اإل

 2025-2016قد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعلن إقامة ع وإذ يذك ر
واحلاجة إىل تنفيذ نظم غذائية مسااتدامة تعزز األمناط الغذائية الصااحية اليت تتضاامن اموعة متنّوعة من األغذية واسااتهالك 

 وفري للفاكهة واخلضار؛
تعزيز تنوي  احملاصاااااااااايل وزيادة  على ،لة أمورمج ، يفللمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية اليت تنق 10بالتوصااااااااااية  وإذ يذك ر

 إنتا  الفاكهة واخلضار؛
، ال سااااااااايما أمراض القلب واألوعية املعديةمبساااااااااامهة الفاكهة واخلضاااااااااار املهمة يف الوقاية من األمراض املزمنة غري  وإذ يقر  

 الدموية والسرطان، والبدانة ودا  السكري؛
يف الزراعة واإلنتا  بالنسبة إىل السبل املعيشية للماليني من األسر الزراعية الريفية  املمارسات املستدامة أمهّيةإىل  وإذ يشير

 وصغار املزارعني األسريني حول العامل؛
مسااامهة الفاكهة واخلضااار، وال ساايما احملاصاايل األصاالية، يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وساابل املعيشااة  أمهّية وإذ يدرك

 ني ال سيما صغار املزارعني األسريني؛ومداخيل املزارعني األسري
حيال ارتفاع مسااتويات الفاقد واملهدر يف سااالساال إمدادات/قيمة الفاكهة واخلضااار، واآلثار االقتصااادية  وإذ يراوده القلق

 والبيئية واالجتماعية السلبية هلذا الفاقد واملهدر؛
 األمناط الغذائية األسرية؛ باحلاجة إىل متكني النسا  عن طريق التعليم لضمان جودة وإذ يقر  
ساااهم بصااورة كبرية يف التوعية تمن جانب اجملتم  الدويل ساا 2021بأن إقامة ساانة دولية للفاكهة واخلضااار يف عام  وإذ يقر  

والصااحية السااتهالك الفاكهة واخلضااار وتعزيز االهتمام العاملي بضاارورة االرتقا  باألمناط الغذائية واملعيشااية  باملناف  التغذوية
هتمام يف اال الساااااياساااااات إىل معاجلة مساااااائل اإلنتا  االالصاااااحية من خالل اساااااتهالك الفاكهة واخلضاااااار، مبوازاة توجيه 

 واملهدر؛ والفاقد
نة الدولية ومشااااركة منظمة األغذية والزراعة ساااُتغّطى مبوارد من خار  امليزانية حُتَّدد على أن تكاليف تنفيذ السااا وإذ يشـــدد

 الحًقا؛
 يه اجلمعية العامة لألمم املتحدةإىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة لكي تنظر ف يطلب

 .ة واخلضارللفاكهالسنة الدولية  2021دور ا املقبلة وتعلن سنة  يف
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 المرفق هاء
 مؤتمر المشروع قرار 

 السنة الدولية للشيلم
 

 إن المؤتمر،

على الصااااامود أمام تغري املناخ يف املناطق املعتدلة الباردة  إىل احلاجة امللحة إىل رف  مساااااتوى الوعي بقدرة الشااااايلم إذ ينظر
واملناطق شبه اجلافة واملناطق الواقعة يف املرتفعات حيث ال ميكن زراعة سائر احلبوب، وذلك من خالل تعزيز إنتا  الشيلم 

 واستهالكه على حنو مستدام؛ 
الشاايلم على الصاامود يف األراضااي اهلامشااية والرتبة الرملية وأنواع ة إىل رف  مسااتوى الوعي بقدرة إىل احلاجة امللحّ  وإذ ينظر

الرتبة الرديئة النوعية واملن فضة اخلصوبة ومكافحة األعشاب الضارة حيث ال ميكن زراعة سائر احلبوب، وذلك من خالل 
 زيادة إنتا  الشيلم واستهالكه على حنو مستدام؛

نتا  الرتويج لتقنيات اإلمن خالل الشيلم، املتاحة لم وفرصة استهالك منتجات إىل املناف  التغذوية الفريدة للشي وإذ ينظر
 لشيلم؛املستدام ل
 2025-2016بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي ن مبوجبه اإلعالن عن عقد العمل من أجل التغذية  وإذ يذك ر

 ة صحية تتضمن اموعة متنوعة من األغذية؛  اتباع أمناط غذائيواحلاجة إىل اعتماد نظم غذائية مستدامة تشجّ 
الصااااادرة عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية اليت تشااااج ، من بني مجلة أمور أخرى، تنوي   10بالتوصااااية رقم  وإذ يذك ر

 احملاصيل لتنوي  األمناط الغذائية؛
لشااااايلم الفريدة وبالساااااوق اخلاصاااااة باملنتجات إىل طلب املساااااتهلكني على املنتجات امل بوزة اليت تتميز بنكهة ا وإذ يشــــير

 امل بوزة اليت حتتوي على مستوى من فض من الغلوتني مقارنة بدقيق القمء؛
 مسامهة الشيلم يف زراعة األغذية األساسية يف ظّل ظرو  مناخية غري مالئمة؛ أمهّيةب وإذ يقر  
باعتباره حمصااااااوالً جيًدا لتناوب احملاصاااااايل بفضاااااال قدرته على مكافحة األعشاااااااب الضااااااارة بفعالية  الشاااااايلم أمهّيةب وإذ يقر  

 ؛الرتبة الرديئة النوعية، وعلى است دامه كمحصول رائد لتحسني خصوبة األراضي البور يف
ساااااااار الزراعية الريفية ىل ساااااااابل عي  ماليني األإاملمارسااااااااات الزراعية واإلنتاجية املسااااااااتدامة بالنساااااااابة  أمهّيةإىل  وإذ يشــــــير

 املزارعني األسريني يف  تلف أحنا  العامل؛ وصغار
املساااااااااامهة التارمية للشااااااااايلم يف ضااااااااامان األمن الغذائي والتغذية وسااااااااابل العي  واملداخيل للمزارعني األساااااااااريني وإذ يدرك 

 طية واألمسدة اخلضرا ؛اهلام الذي يضطل  به يف املراعي وإنتا  الق  وباعتباره حمصواًل من حماصيل التغ والدور
 إزا  احلاجة الراهنة إىل حتفيز إقرار األسواق مبناف  الشيلم وتشجي  سالسل قيمة كفؤة؛ وإذ يبدي قلقه

بالتنوع الوراثي الواس  للشيلم وقدرته على التكيف م  اموعة واسعة من بيئات اإلنتا  وإمكاناته كمصدر وراثي  وإذ يقر  
 ؛مرّكبىل أن الشيلم يعترب أحد العناصر املكّونة للشيقم، وهو حمصول ا إلربامج حتسني القمء نظرً 
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 باحلاجة إىل متكني النسا  من خالل التعليم لضمان جودة األمناط الغذائية لألسر؛ وإذ يقر  
املساااامهة على حنو كبري يف رف  مساااتوى الوعي باملناف   من شاااأن ختصااايق اجملتم  الدويل لسااانة دولية للشااايلم هبأن وإذ يقر  

التغذوية والصااااحية السااااتهالك الشاااايلم ومدى مال مة زراعته يف ظل ظرو  مناخية غري مالئمة ومتغرية مبوازاة توجيه انتباه 
 السياسات إىل حتسني كفا ة سالسل القيمة؛

كة منظمة األغذية والزراعة سااااتمّول من موارد من خار  على أن تكاليف إحيا  الساااانة الدولية للشاااايلم ومشااااار  وإذ يشـــد د
 امليزانية سيتم حتديدها الحًقا؛

املتحدة  ألمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمماعام  من املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني يطلب
 السنة الدولية للشيلم. 2025دور ا املقبلة وتعلن سنة  يف
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 واو المرفق
 المؤتمر قرار مشروع

 للُدخن الدولية السنة
 
 المؤتمر، إن
 

 ومنافعه املناخ تغري أمام الصمود على قدرته حيث من الُدخن مزايا بشأن الوعي مستوى رف  إىل امللحة احلاجة إىل ينظر إذ
 مستدام؛ حنو على واستهالكه الُدخن إنتا  زيادة خالل من صحية غذائية أمناط اتباع إىل والدعوة التغذوية

 اعتماد إىل واحلاجة 2025-2016 التغذية أجل من العمل عقد عن باإلعالن املتحدة لألمم العامة اجلمعية بقرار يذك ر وإذ
 األغذية؛ من متنوعة اموعة تتضمن صحية غذائية أمناط اتباع تشج  مستدامة غذائية نظم
 تنوي  أخرى أمور مجلة بني من تشج  اليت بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عن الصادرة 10 بالتوصية أيضا يذك ر وإذ

 الغذائية؛ األمناط لتنوي  احملاصيل
 مالئمة؛ غري مناخية ظرو  ظلّ  يف مغذية أغذية زراعة يف الُدخن مسامهة أمهّيةب يقر   وإذ
 املزارعني صغار وأسر الريفية الزراعية األسر ماليني عي  لسبل املستدامة واإلنتاجية الزراعية املمارسات أمهّية إىل شيري وإذ
 العامل؛ أحنا  مجي  يف

 األسريني؛ للمزارعني ومداخيل العي  وسبل والتغذية الغذائي األمن توفري يف للُدخن التارمية باملسامهة رفيعت وإذ
 كفؤة؛  قيمة سالسل وتشجي  الّدخن مبناف  األسواق إقرار حتفيز إىل الراهنة احلاجة إزا  قلقه يبدي وإذ
 اإلنتا ؛ بيئات من واسعة اموعة م  التكيف على وقدر ا للُدخن الواس  الوراثي بالتنوع يعترف وإذ
 لألسر؛ الغذائية األمناط جودة لضمان التعليم خالل من النسا  متكني إىل باحلاجة يعترف وإذ
 بشأن الوعي مستوى رف  يف ملحوظ بشكل سيساهم للُدخن الدولية للسنة الدويل اجملتم  إحيا  بأن أيضا يعترف وإذ

 توجيه مبوازاة ومتغرية مالئمة غري مناخية ظرو  ظل يف زراعته مال مة ومدى الدخن الستهالك والصحية التغذوية املناف 
 القيمة؛ سالسل كفا ة  حتسني إىل السياسات انتباه
 خار  من موارد من ستمّول والزراعة األغذية منظمة ومشاركة للُدخن الدولية السنة إحيا  تكاليف أن على دديش وإذ

 الحقا؛ حتديدها سيتم امليزانية
 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية فيه تنظر لكي املتحدة األمم عام أمني إىل القرار هذا إحالة العام املدير من يطلب
 .للُدخن الدولية السنة 2023 سنة وتعلن املقبلة دور ا
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 زايالمرفق 
 مؤتمرالمشروع قرار 

 بالفاقد والمهدر من األغذيةاليوم الدولي للتوعية 
 

 إن  المؤتمر،
 

احلاجة امللّحة إىل رف  مستوى الوعي باآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية النامجة عن الفاقد واملهدر من  بالنظر إلى
 األغذية وباحلاجة إىل اختاذ إجرا ات الحتوا  مشكلة الفاقد واملهدر من األغذية؛

نصيب الفرد من النفايات الغذائية  إىل ختفيض يدعو 12من مقاصد هد  التنمية املستدامة  3أن املقصد  وإذ يستذكر
األغذية يف مراحل اإلنتا  وسالسل  فاقدالعاملية على صعيد أماكن البي  بالتجزئة واملستهلكني مبقدار النصف، واحلد من 

 ؛2030ما بعد احلصاد(، حبلول عام  الفاقداإلمداد، )مبا يف ذلك 

 بأن ارتفاع مستويات الفاقد واملهدر من األغذية حيد من كفا ة سلسلة القيمة، وبالتايل استدامة نظم األغذية؛ يقر   وإذ

بأن ارتفاع مستويات الفاقد من األغذية يؤثر سلباً على توافر األغذية واحلصول عليها، وكذلك دخل فئات اجملتم   وإذ يقر  
 ن فضة الدخل؛األكثر فقرا يف البلدان املتوسطة وامل

 إىل أن الفاقد واملهدر من األغذية يعتربان من العوامل اليت تكمن ورا  تغري املناخ وتدهور البيئة؛ وإذ يشير

إىل أن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية سيؤثر أيضا بشكل مباشر يف عدد من أهدا  التنمية املستدامة  وإذ يشير
 األخرى؛

 رف  مستوى الوعي وتثقيف اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية واملستهلكني على احلاجة امللحة إىل وإذ يدرك
 وجه اخلصوص، هبد  إحداث تغيري يف السلوك من أجل احلد بطريقة مستدامة من الفاقد واملهدر من األغذية؛

هي جهود لفاقد واملهدر من األغذية عن قلقه ألن اجلهود املبذولة يف الوقت الراهن ملعاجلة مسألة احلد من اوإذ يعرب 
 إىل حد كبري؛ مشتتة

 الدور اهلام للقطاع اخلاص يف احلد من الفاقد واملهدر من األغذية على املستوى العاملي؛ وإذ يدرك

بأن االحتفال بيوم دويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية من شأنه أن يسهم بشكل ملحوظ يف رف  مستوى وإذ يقر  
الوعي على مجي  املستويات باحلاجة إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، وتعزيز اجلهود العاملية واإلجرا ات اجلماعية 

 ؛12امة من مقاصد هد  التنمية املستد 3لتحقيق املقصد 

على أن التكاليف النامجة عن االحتفال باليوم الدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية ستغطى من املسامهات وإذ يشد د 
 القطاع اخلاص؛يف شركا  الالطوعية، مبا يف ذلك من 

العامة لألمم املتحدة  ألمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعيةااملدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام  إىل يطلب
 سبتمرب/أيلول اليوم الدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية. 29دور ا املقبلة وتعلن يوم  يف
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 حاءالمرفق 
 مشروع قرار المؤتمر
 اليوم الدولي للشاي

 

 المؤتمر،إن 
 

 تعي  يف عدد من البلدان األقل منواً؛ الفقرية اليتإىل أن الشاي يشّكل مصدر الرزق الرئيسي ملاليني األسر  إذ يشير
من أهدا  التنمية املستدامة( ويف احلد من  2إىل أن إنتا  الشاي وجتهيزه يسامهان يف مكافحة اجلوع )اهلد   وإذ يشير

 من أهاادا  التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة(  5)اهلااد   املرأةمن أهاادا  التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة( ويف متكني  1الفقر املاادق  )اهلااد  

 من أهدا  التنمية املستدامة(؛ 15ويف االست دام املستدام للنظم اإليكولوجية الربيّة )اهلد  
ّد فقراً وباعتباره قطاعاً الشااااااي يشاااااّكل مصااااادراً رئيساااااياً للدخل ولعائدات الصاااااادرات يف بعض البلدان األشااااا بأنّ  وإذ يقر  

 صادياً على وجه اخلصوص؛تكثيف العمالة يوفّر فرص عمل يف املناطق النائية واحملرومة اق
الفقر وحتقيق األمن الغذائي يف البلدان النامية بوصاااااافه  احلد مناضااااااطالع الشاااااااي بدور هام يف التنمية الريفية و  وإذ يؤك د

 أحد أبرز احملاصيل ذات العائد النقدي؛
الشااااااي بالنسااااابة إىل التنمية الريفية وسااااابل املعيشاااااة املساااااتدامة وإىل  أمهّيةة إىل توعية الرأي العام بباحلاجة املاساااااّ  وإذ يذك ر

 ؛2030 سلسلة القيمة للشاي لتساهم يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام نيحتس
بذل املزيد من اجلهود لزيادة الطلب، وال ساااايما يف  دعوة اجلماعة احلكومية الدولية امل تصااااة بالشاااااي إىل يعيد تأكيدوإذ 

ا نساابياً،  البلدان اجلهود املبذولة ملعاجلة اخنفاض  ويدعماملنتجة حيث يسااّجل نصاايب الفرد من االسااتهالك معدالً من فضااً
 معدل االستهالك للفرد يف البلدان املستوردة التقليدية؛

هذا النوع من االحتفال أن يشااج  اختاذ وتنفيذ إجرا ات مجاعية لتنفيذ األنشااطة الداعمة  ه من شااأنيف أن ثقته وإذ يضــع
الشاااااااي يف مكافحة اجلوع وسااااااو   أمهّيةإلنتا  الشاااااااي واسااااااتهالكه على حنو مسااااااتدام، وأن يرف  كذلك مسااااااتوى الوعي ب

 التغذية والفقر؛
على أن تكاليف األنشاااطة الناشااائة عن االحتفال باليوم الدويل للشااااي سااايتم الوفا  هبا من خالل املساااامهات  دوإذ يشـــد  

 الطوعية، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛
ألمم املتحدة بغرض عرضااااه على اجلمعية العامة لألمم املتحدة امن املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام يطلب 

 للشاي. دولياً من مايو/أيار من كّل سنة يوماً  21يوم إمكانية إعالن يف ا التالية لتبحث يف دور 
 





I  1   CL 160/REP 

 

 طاءالمرفق 
 برنامج عمل المجلس المتعدد السنوات

 2022-2019نسخة منقحة تغطي الفترة 
 

 العام للمجلسالهدف  -أوال  

يعطي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناسب إىل املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولويا ا وبرااها  -1
 بالنصوص األساسية وبقرار املؤمتر رقم ا بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية. وعماًل وميزانيتها، وأيضً 

ا بدور نشا إلعداد اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية للمنظمة أيضً  ، يقوم اجمللس8/2009
وميارا وظيفيت رصد قرارات احلوكمة ومراقبة تنفيذها باالستناد إىل النصوص األساسية للمنظمة. ويضطل  اجمللس باألخّق 

ا املسائل املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل وامليزانية. وينت ب اجمللس أيضً بدور رئيسي يف اختاذ القرارات وإسدا  املشورة بشأن 
أعضا  جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية كل سنتني وستة أعضا  للمجلس التنفيذي لربنامج 

تكون قد مل واملسائل ذات الصلة اليت قد ا ويوفر تقييمات واضحة عن حالة األغذية والزراعة يف العااألغذية العاملي سنويً 
. وهو يعمل بفعالّية وكفا ة وباالستناد إىل النتائج، ويعقد دوراته مبا يتماشى م  خطة العمل املتجددة أحيلت إىل اجمللس
 .املذكرة عن أساليب عمل اجمللس"واو" أدناه وم   -ا املبّينة يف القسم ثانيً 

 النتائج -اثاني  

 االستراتيجية وتحديد األولويات والتخطيط للميزانية -ألف

: تتوا م القرارات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولويا ا وبرااها وميزانيتها، باإلضافة النتيجة -2
 الصدد كما ترد يفإىل حالة األغذية والزراعة يف العامل، م  األهدا  االسرتاتيجية للمنظمة وتتب  توجيهات اجمللس هبذا 

 برنامج والعمل وامليزانية اخلاص هبا.
 املؤشرات والغايات: -3

تربز يف تقرير املؤمتر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج  (أ)
 العمل وامليزانية.

توصية صرحية من اجمللس تتعلق باملوا مة بني  عند استعراض املؤمتر مليزانية املنظمة واملوافقة عليها، تكون لديه (ب)
 .36االسرتاتيجيات واألولويات وبرامج العمل م  امليزانية املقرتحة للمنظمة

وموا متها م  أهدا  التنمية توجيهات اجمللس حول مسائل األغذية والزراعة يف العامل  يوافق املؤمتر على ( )
 .املستدامة

                                                           
 .املنظمةتنفيذ خطة العمل الفورية خبصوص الس ، 8/2009النصوص األساسية، اجلز  الثاين، القسم دال، القرار   36
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 قت الذي أوصاه به اجمللس.يوافق املؤمتر على جدول األعمال املؤ  (د)
: إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورف  توصيات إىل املؤمتر تعكس أولويات األعضا  ملعاجلة مسائل األمن امل رجات -4

الغذائي والزراعة يف سياق األهدا  االسرتاتيجية للمنظمة كما ترد يف اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ويف 
 عة إىل املؤمتر..التوصيات املرفو 

 :األنشطة -5
استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة ال سيما استعراض وتقييم التوصيات  (أ)

الصادرة عن جلنيت الربنامج واملالية وعن اجتماعا ما املشرتكة بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة 
 توصيات واضحة عنها إىل املؤمتر.األجل وبرنامج العمل وامليزانية، ورف  

o  استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولويات الفنية واملسائل املتعلقة
 بامليزانية.

o  استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليمية
 واملسائل املتعلقة بامليزانية.

، مبا يف ذلك موا متها م  أهدا  التنمية تقييم املسائل الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل (ب)
 حسب املقتضى. املستدامة،

 القرارات بشأن أّي تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية. ( )
 ل مضمون امليزانية ومستواها.رف  توصيات إىل املؤمتر بشأن القرارات اخلاصة بالربنامج وامليزانية، مبا يشم (د)
 رف  توصية بشأن موضوع النقاش العام خالل دورة املؤمتر. (ه)
 .2021-2020رف  توصية بشأن موضوع فرتة السنتني  (و)
 رف  توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر. (ز)
 وض  سلسلة من أولويات األعضا  باعتبارها خطة عمل تنظيمية. (ح)

 أساليب العمل: -6
 

اجتماعات تنسيق غري رمسية لرءسا  وأمانات جلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، عقد  (أ)
 بإشرا  الرئيس املستقّل للمجلس.

عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرءسا  اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضا  األمانة، بإشرا  الرئيس  (ب)
 املستقّل للمجلس.

 منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.إجرا  اتصاالت  ( )
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 رصد تنفيذ القرارات المتصلة بالحوكمة -باء
 

: إسدا  املشورة للمؤمتر من خالل قرارات عن احلوكمة تدعم بصورة مباشرة األهدا  االسرتاتيجية للمنظمة النتيجة -7
 والعمل بانتظام على رصد تنفيذ تلك القرارات.

 املؤشرات والغايات: -8
قيام اجمللس مبتابعة تنفيذ قرارات اجمللس واملؤمتر بشأن احلوكمة يف املواعيد املقررة هلا، وإبراز ذلك يف تقرير  (أ)

 املؤمتر.
استعراض التوصيات بشأن التدابري الرامية إىل زيادة كفا ة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب اجمللس قبل  (ب)

 إحالتها إىل املؤمتر.
: إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورف  توصيات إىل املؤمتر تعكس تقييم اجمللس لتنفيذ القرارات املتعلقة امل رجات -9

 باحلوكمة.
 :األنشطة -10

 استعراض القرارات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة، وتقييمها. (أ)
 رف  توصيات واختاذ قرارات عن احلاجة إىل عقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة. (ب)
استعراض وتقييم القضايا اخلاصة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضمن نطاق اختصاص منظمة  ( )

 األغذية والزراعة.
 استعراض املستجدات يف منتديات أخرى  ّم والية منظمة األغذية والزراعة. (د)

 أساليب العمل: -11
 قرارات املتعلقة باحلوكمة.طريقة إرجاع املعلومات إىل املؤمتر من خالل تقارير عن تنفيذ ال (أ)
عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرءسا  وأمانات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج واملالية  (ب)

 واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، بإشرا  الرئيس املستقّل للمجلس.
وكبار أعضا  األمانة، بإشرا  الرئيس عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرءسا  اجملموعات اإلقليمية  ( )

 املستقّل للمجلس.
 إجرا  اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. (د)
 تلقي مشورة األجهزة الدستورية بواسطة اللجان الفنية. (ه)
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 ممارسة وظائف اإلشراف -جيم

ومالية وإدارية تعمل بشكل سليم وخضوعها للرصد املنتظم  : وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقيةالنتيجة -12
 من قبل اجمللس.

 املؤشرات والغايات: -13
 عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوين واملايل واإلداري. (أ)
  عن اإلشرا  الرقا  واألخالقي.إجرا  تقييم شفا  ومستقل ومهين ألدا  املنظمة فضاًل  (ب)
 النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلا.إجرا  االنت ابات املنصوص عليها يف  ( )
 ا.ا للقواعد واملعايري املعمول هبا حاليً تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبقً  (د)
تطابق اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية  (ه)

تطبيق نظام إعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند األخرى م  اجلدول املقرر لالجتماعات، من أجل 
 النتائج. إىل

: إصدار قرارات واضحة ودقيقة ورف  توصيات إىل املؤمتر تكفل حسن سري األطر القانونية واألخالقية امل رجات -14
 واملالية واإلدارية للمنظمة.

 :األنشطة -15
ها بشأن أدا  امليزانية والربنامج وعمليات النقل استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عن (أ)

 بني أبواب امليزانية واألوضاع املالية للمنظمة، مبا يف ذلك تعبئة املوارد واملسامهات الطوعية.
استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية خبصوص املبادئ األخالقية، واملراجعة الداخلية واخلارجية على  (ب)

 سوا . حد
وصيات جلنة املالية بشأن السياسات والنظم، يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية استعراض وتقييم ت ( )

حد سوا ، بشأن املوارد البشرية والعمليات اإلدارية واخلاصة باألعمال والتعاقد والشرا  وتكنولوجيا  على
 املعلومات واالتصاالت.

 ت التقييم االسرتاتيجي وتقرير تنفيذ الربامج.استعراض وتقييم توصيات جلنيت الربنامج واملالية بشأن عمليا (د)
 استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية. (ه)
تقرير لإلدارة واجمللس  -( 2016تقييم مستقّل لوظيفة التقييم كل ست سنوات )االستعراض األول يف عام  (و)

 م  توصيات جلنة الربنامج.
 :أساليب العمل -16

 تلقي املشورة من جلنيت الربنامج واملالية ومن اجتماعا ما املشرتكة، ومن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية. (أ)
إجرا  دراسة معّمقة إلحدى املسائل الرئيسية املتصلة باإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واليت متارها اجمللس  (ب)

 مرة كل سنتني.
  الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة.إجرا  اتصاالت منتظمة بني  ( )
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 رصد أداء اإلدارة وتقييمه -دال

 : خضوع الغايات احملددة ألدا  اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس.النتيجة -17
 والغايات:املؤشرات  -18

 متاشي أدا  اإلدارة م  الغايات احملددة على مستوى األدا . (أ)
 األدا . غاياتإجرا  التعديالت الالزمة يف  (ب)

 : اختاذ القرارات بشكل واضء ودقيق ورف  توصيات إىل املؤمتر.امل رجات -19

 :األنشطة -20
األدا  يف إطار نظام إعداد امليزانية واإلدارة باالستناد إىل النتائج، وبالعودة  بغاياترصد أدا  اإلدارة مقارنة  (أ)

 إىل اخلطة املتوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارير جلنيت الربنامج واملالية واجتماعا ما املشرتكة.
 تقرير تنفيذ الربامج. (ب)
 النتائج التنظيمية. استعراض مسامهة املوارد من خار  امليزانية يف إطار ( )
العمل بصورة دورية على إجرا  تقييم شفا  ومهين ومستقّل ألدا  املنظمة من حيث مسامهتها يف حتقيق  (د)

 امل رجات والتأثريات املقررة بالفعل.
 دراسة توصيات جلنيت الربنامج واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانية. (ه)
 نامج حول عمليات التقييم االسرتاتيجية ومتابعتها الالحقة.توصيات جلنة الرب  (و)
إجرا  استعراض وتقييم منتظمني التفاقات الشراكة اخلاصة باملنظمة، مبا يف ذلك آثارها املالية م  إيال   (ز)

اهتمام خاص لتأثريا ا على اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وخطتها املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية 
 اص هبا، ومسامها ا يف حتقيق األهدا  االسرتاتيجية للمنظمة وأهدا  التنمية املستدامة.اخل

 أساليب العمل: -21
 إجرا  اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة األغذية والزراعة. (أ)
 عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضا . (ب)
 لس عن اسرتاتيجيات وسياسات اإلدارة.تقدمي عروض تعدها األمانة إىل اجمل ( )
 إحاطة غري رمسية من قبل اجلهازين اللذين ميثالن موظفي املنظمة. (د)

 تخطيط العمل وأساليب العمل -هاء

 ا خلطا العمل املوضوعة وأساليب العمل احملّسنة.: يّتسم عمل اجمللس بالكفا ة واالستباق واملشاركة طبقً النتيجة -22
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 املؤشرات والغايات: -23
 الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس. (أ)
إعداد تقارير موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات، وتتاح لألعضا   (ب)

 بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.
 عداد صفحة غال  موّحدة لوثائق اجمللس يرد فيها اإلجرا  املقرتح اختاذه داخل إطار. ( )
 أربعة أسابي  من بد  الدورة.إتاحة وثائق اجمللس قبل  (د)

 :امل رجات -24
 عمل متعدد السنوات للمجلس. برنامج (أ)
 .يف كل دورة من دوراته نس ة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللسإصدار  (ب)
 إحاطة سنوية ألعضا  اجمللس اجلدد. ( )
 .حسب املقتضىجلس منظمة األغذية والزراعة" تعريف مبحتديث وثيقة " (د)

 :األنشطة -25
 عمل متعددة السنوات للمجلس تتضّمن مؤشرات لألدا . برنامجإعداد  (أ)
 إجرا  استعراض منتظم ألساليب عمل اجمللس، مبا يشمل مقاييس لألدا . (ب)
 استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس. ( )
إجرا  دراسة ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخرى، هبد  إدخال حتسينات ممكنة على إجرا ات  (د)

 عمله املتعددة السنوات. برنامجق عمل اجمللس وتطبي
 أساليب العمل: -26

 إجرا  مداوالت منّظمة ومرّكزة خالل دورات اجمللس. (أ)
اختاذ ترتيبات فّعالة لصياغة تقارير اجمللس اليت تستند إىل االستنتاجات اليت يتوصل إليها الرئيس املستقل  (ب)

 للمجلس يف إغالق وتل يق كل بند.
 ا ألولويتها وملدى أمهيتها.الدورات، على أن يتم حتديدها وفقً إقامة أنشطة منتظمة يف ما بني  ( )
العمل  برنامجالقيام، عند االقتضا ، بتعزيز املوارد البشرية واملالية اليت حشد ا األمانة من أجل تنفيذ  (د)

 املتعددة السنوات ومتابعتها.
، بإشرا  الرئيس املستقّل عقد اجتماعات غري رمسية لرءسا  اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضا  األمانة (ه)

 للمجلس.
 إجرا  اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. (و)
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 دورات المجلس وخطة عمله -واو

 يعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة، وذلك على النحو التايل: -27
 املالية؛ دورتان يف السنة األوىل من الفرتة (أ)
ا على األقل من الدورات العادية للمؤمتر اليت يقوم اجمللس خالهلا بشكل خاص يومً  60دورة واحدة قبل  (ب)

 برف  توصيات إىل املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي، واخلطة املتوسطة األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛
اجمللس خالهلا بشكل خاص بانت اب رءسا   دورة واحدة فور انتها  الدورة العادية للمؤمتر اليت يقوم ( )

 وأعضا  جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ 
 ودورة يف هناية السنة الثانية من الفرتة املالية. (د)

يكون شكل خطة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على النحو الوارد يف اجلداول أدناه، على أن يتم تعديله  -28
كّلما طلب اجمللس ذلك، مبا يف ذلك مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترف  تقاريرها إليه، ومن هنا تضا  عبارة 

 ما بعد( إىل بعض البنود. "حُيّدد الحًقا" )يقرر يف
 السابقة.يقوم اجمللس يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تنفيذ القرارات املت ذة يف دورته  -29
 يف هناية كل دورة من الدورات، يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية. -30
 يتناول اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته، مبا فيها البنود التالية: -31

 املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشرا  األخرى؛ (أ)
 املوارد البشرية؛ (ب)
  ذلك املسامهات الطوعية؛تعبئة املوارد، مبا يف ( )
 مسائل الالمركزية؛ (د)
 مسائل التعاقد والشرا ؛ (ه)
 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ (و)
 عمليات التقييم االسرتاتيجي، وردود اإلدارة؛ (ز)
 املستجدات يف منظومة األمم املتحدة ككّل بشأن مسائل اإلشرا  اليت تؤثر على املنظمة. (ح)
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 2022-2019جداول أعمال المجلس للفترة العام لالمخطط  -زاي
 

 2019الدورة الحادية والستون بعد المائة للمجلس، أبريل/نيسان 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
 2021-2020)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (1)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرير جلنة الربنامج )...  (3)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرير جلنة املالية )...  (4)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (5)

 مسائل الحوكمة
 كلمة املرشحني ملنصب املدير العام  (6)
 املؤمتر التوصيات املرفوعة إىل -الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني للمؤمتر )مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت( (7)
  حالة تنفيذ قرارات اجمللس (8)

 مسائل أخرى
 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (9)
 2020-2019 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة (10)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (11)

 

 2019بعد المائة للمجلس، يوليو/تموز  الدورة الثانية والستون

 انتخاب اللجان
 انت اب الرئيس واألعضا  االثين عشر للجنة الربنامج (1)
 انت اب الرئيس واألعضا  االثين عشر للجنة املالية (2)
 انت اب الرئيس واألعضا  السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية  (3)

 مسائل أخرى
 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)
 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (5)
  2020-2019اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (6)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)
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 2019بعد المائة للمجلس، ديسمبر/كانون األول  نو الدورة الثالثة والست
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2021-2020التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019نامج )... تقرير جلنة الرب  (3)
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرير جلنة املالية )...  (4)

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 ( )حُيّدد الحًقا(2019تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )...  (5)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 )حُيّدد الحًقا(( 2019تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (6)

 مسائل الحوكمة
  2023-2020امج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة نبر  (7)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (8)

 مسائل أخرى
 برنامج األغذية العاملي: (9)

 انت اب ستة أعضا  يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)
 2018التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام و  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (10)
 2021-2019اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (11)
 لدورة التالية للمجلسجدول األعمال املؤقت ل (12)
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 2020الدورة الرابعة والستون بعد المائة للمجلس، يونيو/حزيران 
 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (1)
 )حُيّدد الحًقا(( 2020تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة الربنامج )...  (3)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة املالية )...  (4)

 المؤتمرات اإلقليمية
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )... (5)
 الحًقا(( )حُيّدد 2020تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليا اهلادئ )... (6)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )... (7)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريمل )... (8)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن )... (9)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020الية )...تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشم (10)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (11)

 مسائل الحوكمة
 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (12)

 مسائل أخرى
 والزراعةالتطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية  (13)
 2021-2020جلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة ا (14)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (15)
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 2020ديسمبر/كانون األول  -الدورة الخامسة والستون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 

 المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلداريةالمسائل 
  2025-2022اإلطار االسرتاتيجي املراج  واخلطوط العريضة لل طة املتوسطة األجل للفرتة  (1)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)
 الحًقا(( )حُيّدد 2020تقرير جلنة الربنامج )...  (3)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة املالية )...  (4)

 اللجان الفنية ولجنة األمن الغذائي العالمي
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة الزراعة )... (5)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة مشكالت السل  )... (6)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة مصايد األمساك )... (7)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020الغابات )...تقرير جلنة  (8)
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )... (9)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (10)

 مسائل الحوكمة
 التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  (11)
الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع  (12)

 املناقشة العامة يف املؤمتر(
 2022-2021التوصية املرفوعة بشأن موضوع فرتة السنتني  (13)
 2024-2021برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (14)
 ارات اجمللسحالة تنفيذ قر  (15)

 مسائل أخرى
 برنامج األغذية العاملي: (16)

 انت اب ستة أعضا  يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (1)
 2019التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (17)
 مارغريتا ليزاراغاميدالية  (18)
 2022-2020اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (19)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (20)
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 2021أبريل/نيسان  -الدورة السادسة والستون بعد المائة للمجلس، مارس/آذار 

 بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلداريةالمسائل المتعلقة 
 اإلطار االسرتاتيجي املراج  (1)
  2023-2022وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2021تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (3)
 ( )حُيّدد الحًقا(2021.. تقرير جلنة الربنامج ). (4)
 ( )حُيّدد الحًقا( 2021تقرير جلنة املالية )...  (5)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2021تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (6)

 مسائل الحوكمة
 التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر –الزمين املؤقت(  الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثانية واألربعني للمؤمتر )مبا يف ذلك اجلدول (7)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس  (8)

 مسائل أخرى
 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (9)
 2022-2021اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (10)
 املؤقت للدورة التالية للمجلس جدول األعمال (11)

 

 2021يوليو/تموز  -الدورة السابعة والستون بعد المائة للمجلس، يونيو/حزيران 

 انتخاب اللجان
 انت اب رئيس جلنة الربنامج واألعضا  االثين عشر فيها  (1)
 انت اب رئيس جلنة املالية واألعضا  االثين عشر فيها  (2)
 انت اب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضا  السبعة فيها  (3)

 مسائل أخرى
 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر  (4)
 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (5)
 2022-2021اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (6)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)
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 2021ديسمبر/كانون األول  -الدورة الثامنة والستون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 
 بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلداريةالمسائل المتعلقة 

 2023-2022 التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة (1)
 ( )حُيّدد الحًقا(2021تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2021تقرير جلنة الربنامج )...  (3)
 )حُيّدد الحًقا( (2021تقرير جلنة املالية )...  (4)

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 ( )حُيّدد الحًقا(2021تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )...  (5)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2021تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (6)

 مسائل الحوكمة
 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماالتقرير املرحلي عن التعاون بني  (7)
  2025-2022برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس  (9)

 مسائل أخرى
 برنامج األغذية العاملي: (10)

 انت اب ستة أعضا  يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)
 .2020والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (11)
 2023-2021اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)
 للدورة التالية للمجلس جدول األعمال املؤقت (13)
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 2022يوليو/تموز  -الدورة التاسعة والستون بعد المائة للمجلس، يونيو/حزيران 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
 2021-2020تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (1)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير جلنة الربنامج )...  (3)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير جلنة املالية )...  (4)

  المؤتمرات اإلقليمية
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )... (5)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليا اهلادئ )... تقرير (6)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )... (7)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريمل )... (8)
 )حُيّدد الحًقا(( 2022تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن )... (9)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )... (10)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (11)

 مسائل الحوكمة
 مواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام (12)
 تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللسحالة  (13)

 مسائل أخرى
 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (14)
 2023-2022اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (15)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (16)
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 2022ديسمبر/كانون األول  -الدورة السبعون بعد المائة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (1)
 )حُيّدد الحًقا(( 2022تقرير جلنة الربنامج )...  (2)
 (2021( )حُيّدد الحًقا( )مبا يف ذلك بند فرعي عن احلسابات املراجعة لعام 2022تقرير جلنة املالية )...  (3)

 اللجان الفنية ولجنة األمن الغذائي العالمي
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير جلنة الزراعة )... (4)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير جلنة مشكالت السل  )... (5)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير جلنة مصايد األمساك )... (6)
 )مبا يف ذلك البند الفرعي املتعلق مبؤمتر احلراجة العاملي( ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير جلنة الغابات )... (7)
 ( )حُيّدد الحًقا(2022تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )... (8)

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 ( )حُيّدد الحًقا(2020تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (9)

 مسائل الحوكمة
الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثالثة واألربعني ملؤمتر املنظمة )مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن  (10)

 موضوع املناقشة العامة يف املؤمتر(
  2024-2023التوصية املرفوعة بشأن موضوع فرتة السنتني للفرتة  (11)
 2026-2023برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)
 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (13)

 مسائل أخرى
 برنامج األغذية العاملي: (14)

 انت اب ستة أعضا  يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)
 2021والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت  ّم والية منظمة األغذية والزراعة (15)
 ميدالية مارغريتا ليزاراغا (16)
 2024-2022اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (17)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (18)
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 ياءالمرفق 

 الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعةالجدول 
 2020-2019 الفترةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في 

 
 2019 2020 

     يناير/كانون الثاني
 الس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية فبراير/شباط

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  17
 برنامج األغذية العاملي

11-15 
18-22 
25/2-1/3 

 الس حمافظي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 35

 برنامج األغذية العاملي

10-14 
17-21 
24-28 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 108 مارس/آذار
 لجنة المالية  174
 لجنة البرنامج  126

11-13 
18-22 
18-22 

 المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا 31
 لجنة مشكالت السلع 110

 المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ  35

2-6 
16-18 
23-27 

 المجلس 161 أبريل/نيسان
 

8-12 
 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 36

20-24 
27-30 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية مايو/أيار
 لجنة المالية )برنامج األغذية العالمي( 175

2-8 
27-29 

 المؤتمر اإلقليمي ألوروبا 32
 لجنة المالية  178
  لجنة البرنامج 128

5-7 
18-22 
18-22  

 برنامج األغذية العاملي يونيو/حزيران
 المؤتمر 41

10-14 
22-29 

  المجلس 164
 برنامج األغذية العاملي

 لجنة الغابات 25

8-12 
15-19 
22-26 

 المجلس 162 يوليو/تموز
 الدستور الغذائي 42

1 
 )جنيف( 8-12

 الدستور الغذائي 43
 لجنة مصايد األسماك 34

 )روما( 6-10
13-17 

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

 
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية 9-13

 لجنة مشكالت السلع 73
 لجنة الزراعة 27

7-11 
23-25 
28/9-2/10 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 46 أكتوبر/تشرين األول
 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية  109
 لجنة المالية )برنامج األغذية العالمي( 176

14-18 
 )األربعاء( 16
21-23 
30-31 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 47
 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 111

12-16 
 )الجمعة( 16
26-28  

 الماليةلجنة  177 نوفمبر/تشرين الثاني
 لجنة البرنامج 127

 برنامج األغذية العاملي

4-8 
4-8 

18-22 

 لجنة المالية 179
 لجنة البرنامج 129

 برنامج األغذية العالمي
 المجلس 165

9-13 
9-13 

16-20 
30/11-4/12 

 المجلس 163 لديسمبر/كانون األو 
 اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

2-6 
9-13 

 11-7 التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعيةاجمللس 

 
 2020 نيسان/أبريل 12 عيد الفصء حسب التقومي الغر : 2019 نيسان/أبريل 21 عيد الفصء حسب التقومي الغر :

 2020 نيسان/أبريل 19 التقومي الشرقي: بعيد الفصء حس 2019 نيسان/أبريل 28 التقومي الشرقي: بعيد الفصء حس
 2020 مايو/أيار 23 -أبريل/نيسان  24 شهر رمضان: 2019 حزيران/يونيو 4 - أيار/مايو 6 رمضان:شهر 

 2020 مايو/أيار 24 عيد الفطر: 2019 حزيران/يونيو 5 عيد الفطر:
 2020 يوليو/متوز 31 عيد األضحى: 2019 آب/أغسطس 12 عيد األضحى:

 





 

 

 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 
 Shahin)السيد  مجهورية إيران اإلسالمية 

Ghorashizadeh)* 
 (François Pythoud)السيد  سويسرا

 (Terri Sarch)السيدة  ململكة املتحدةا (Toru Hisazome)السيد  اليابان 

 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme- ميكن االطالع على قائمة باملمثلني املناوبني على العنوان التايل:

representatives/ar-committee/substitute/ 
 

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

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

 *(Mafizur Rahman)السيد  بنغالدي 
 * (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( 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme- التايل:ميكن االطالع على قائمة باملمثلني املناوبني على العنوان 
representatives/ar-committee/substitute/ 

 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( 

 
 2018المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي 

 أعضاء انتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة انتهاء مدة العضوية
 

  االحتاد الروسي )ها ( أفغانستان )با ( 2018 ديسمرب/ كانون األول 31
 (با ) اهلند 1بنن )ألف(
 )با ( بنغالدي  2بريو )جيم(

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

  4(دال) نيوزيلندا 3(دال) سويسرا
  5(جيم) كولومبيا (جيم) األرجنتني 2019 ديسمرب/ كانون األول 31

 (ألف)مجهورية مصر العربية   أملانيا )دال(
 6(دال) اليونان باكستان )با (
  6(دال) النرويج 7زمبابوي )ألف(

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

  با () الصني (ألف) اجلزائر 2020 ديسمرب/ كانون األول 31
 (جيم)غواتيماال   بلجيكا )دال(
 ها () هنغاريا الربازيل )جيم(

 ( دال) اليابان 8غينيا االستوائية )ألف(
 (ألف) ليسوتو (آيرلندا )دال 

 (دال) اململكة املتحدة (ها ) بولندا
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل بنن وانُت بت 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  غواتيماال تنحت (1)
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل بريو وانُت بت 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  املكسيك تنحت (2)
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2017يناير/كانون الثاين  1ا من هذا املقعد اعتبارً  لشغل سويسرا وانُت بت 2016ول ألديسمرب/كانون ا 31عن مقعدها يف  السويد تنحت (3)
 .2018األول  ديسمرب/كانون 31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1الوالية املمتدة من  نيوزيلندا وستكمل 2017ول ألديسمرب/كانون ا 31استقالت هولندا من مقعدها اعتبارًا من  (4)
  .2019و 2018 يوكولومبيا يف عام 2017يف عام هذا املقعد يك املكسحبيث تشغل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف نت ب مكولومبيا إىل اتفاق لتقاسم مقعد املكسيك و  توصلت (5)
ديساااااامرب/كانون األول  31إىل  2018كانون األول/يناير  1وسااااااتكمل النرويج واليونان والية كل منهما من  2017ديساااااامرب/كانون األول  31اسااااااتقالت فنلندا وإساااااابانيا من مقعديهما اعتبارًا من  (6)

2019 . 
 . 2019وأنغوال خالل سنة  2018و 2017يت توصلت زمبابوي وأنغوال إىل اتفاق يقضي بتقاسم مقعد منت ب يف الس منظمة األغذية والزراعة، على أن تشغل زمبابوي هذا املقعد خالل سن (7)

 . ( تشغله غينيا االستوائية2020-2018مقعد يتم شغله بالتناوب من قبل أحد بلدان القائمة ألف ) (8)





 

 

 أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 دولة عضو 194

 عضوان منتسبان
 منظمة عضو واحدة

 االحتاد األورو  )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
 بربادوا
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالدي 
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
 بريو

 بيالروا
 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
 جزر مارشال

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 الدميقراطية الشعبيةمجهورية كوريا 

 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 وبرنسيمل
 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
 االستوائيةغينيا 
 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

 موريشيوا
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار

 ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراا
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان

 


