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 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 
 سياسة منظمة األغذية والزراعة

 لإلعالن عن السنوات الدولية واالحتفال بها

 
 (2012 حزيران/يونيو 15-11واألربعني بعد املائة للمجلس ) الرابعةمقتبس من تقرير الدورة 

 
 اجمللس على مشررررررروع سررررررياسررررررة املنظمة بشررررررلن اوعالن عن السررررررنوات الدولية وإحيائ ا كما هو مق   ي وافقو  -40

 [.وأدناه" ]سياسة منظمة "الفاو" بشلن اوعالن عن السنوات الدولية وإحيائ ا" CL 144/13الوثيقة 
 

 الفاو لإلعالن عن السنوات الدولية واالحتفال بهاسياسة 
 

 معايري اختيار املواضيع
 

ينبغي أن يكون املوضررررررررروع املق   للسرررررررررنة الدولية متسرررررررررقاا مع مقاررررررررررد األم  املت دة واملباد  الواردة ي  (1)
 املت ردةالصرررررررررررررركور الردسررررررررررررررتوريرة الرئيسرررررررررررررريرة لكيرانرات منظومرة األم  املت ردة املعنيرة )مثرل ميثرا  األم  

 ودستور منظمة األغذية والزراعة وغري ذلك(.
ينبغي للسررررنة الدولية أن تعاغ  رررراغل ذا أولوية بالنسرررربة  ميع البلدان أو معظم ا وأن تسرررراه  ي ت وير  (2)

 التعاون الدويل ي حل املشاكل العاملية، وال سيما تلك اليت تؤثر ي البلدان النامية. 
دولية، ي حال إقرارها، على إجراءات ملموسرررررررة تىتخذ على الصرررررررعيدين الدويل جيب أن تن وي السرررررررنة ال (3)

 والوطين، وينبغي أن يتوقع من ا إحداث متابعة كبرية على املسررررررررررررررتويني تتخذ  رررررررررررررركل أنشرررررررررررررر ة جديدة
 أو تعزيز األنش ة القائمة. 

أطول بني سرررررررنوات  ينبغي أن يكون هنار فاررررررررل  مين ملدة سرررررررنتني على األقل بني سرررررررنتني دوليتني وف ة (4)
 تتعلق مبواضيع مماثلة. 
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 وينبغي النظر ي إعالن سررررررررررررررنرررة دوليرررة فقت عنررردمرررا تكون االحتفررراالت ملررردة  منيرررة أقصررررررررررررررر غري كرررافيرررة (5)
 )  ر أو أسبوع أو يوم واحد(. 

ينبغي عدم اوعالن عن سررررررنة دولية عندما يعقد مؤير عاملي مسررررررتقل عن نفس املوضرررررروع، أو عندما يثري  (6)
 ع بالفعل قلقاا دولياا واسع الن ا  وتوجد برامج فعالة لتعزيز أهدافه. املوضو 

 
 اوجراءات اليت يتعني اتباع ا واملستلزمات األخرى

 
ينبغي إتاحة ما يكفي من الوقت وجراء مشررررررررراورات كاملة، مبا ي ذلك مسرررررررررللة أن ا معية العامة تتخذ  (1)

قراراا هنائياا بشرررررلن مق   قبل سرررررنة واحدة كاملة بعد عرح هذا املق  ، وذلك من أجل مراعاة ا راء اليت 
 لمق  . أعرب عن ا مجيع األعضاء ويكني األج زة املختصة من إجراء تقيي   امل ل

 ينبغي، على العموم، أن تكون هنار ف ة سنتني بني اوعالن وبداية سنة دولية.  (2)
ينبغي عدم اوعالن عن سرررررررررنة دولية قبل اباذ ال تيبات األسررررررررراسرررررررررية الال مة لتمويل ا )والذي ينبغي من  (3)

 حيث املبدأ أن يقوم على املسامهات ال وعية( وتنظيم ا. 
نررار تنسرررررررررررررريق فعررال ألنشرررررررررررررر ررة مجيع منظمررات األم  املت رردة واألج زة املعنيررة تفرراديرراا ينبغي أن يكون ه (4)

 لال دواجية. 
 ينبغي أن يكون لكل سنة دولية أهداف يرجح أن تؤدي إىل نتائج حمددة وعملية.  (5)
 ينبغي أن توضررررررررررررع ترتيبات للتقيي  ي املرحلة الت ضررررررررررررريية وأن تشرررررررررررركل جزءا من االحتفال بكل سررررررررررررنة (6)

 ومتابعت ا. دولية
 
 


