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  والزراعة األغذية
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 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 1192 نوفمرب/تشرين الثاني 19 -91، روما

 بالتغذية املعين الثاني الدولي باملؤمتر اخلاصة الرتتيبات

 

 مقدمة   -أوال

 

 عد   3112 حزيدرا  /يونيدو  يف املنعقدة   والثالثني الثامنة دورته يف( الفاو) والزراعة األغذية منظمة مؤمتر أعرب -1

  بالتغذيددة املعددي الثددان  الددةول  املددؤمتر لتنظددي  العامليددة الصدد ة ومنظمددة الفدداو بددني املشددة ة للمبددادر  الكامدد  دعمدده

 حتضريات ضما  على البلةا  وشجع املؤمتر يف املستوى رفيعة مشار ة و انت توقعاته تشري إىل(. الثان  الةول  املؤمتر)

 ويف. التغذيدة  حتسني أج  م  تعبئتها الواجب اجلهات    ب  والص ة الزراعة جمال  يف اجلهات فقط تشم  ال فعالة

 أماندة  مد   3112 األول  دانو  /ديسدم   يف املنعقة  املائة بعة واألربعني الثامنة دورته يف الفاو جملس طلب الحق، وقت

 ومشداورات  بدججرااات  القيدا   تتدي   طريق خارطة وضع أج  م  العاملية الص ة منظمة مع وثيق بشك  تعم  أ  املنظمة

 .اخلاص القطاع ومنظمات املةن  اجملتمع مع الةول  احلكوم  املستوى على

 

  دانو  /ينداير  يف املنعقدة   املائدة  بعدة  والدثالثني  الرابعة دورته يف العاملية الص ة ملنظمة التنفيذي اجمللس ودعا -3

 الص ة منظمة م  لك  اإلقليميتني اجملموعتني ميثلو  أعضاا م  مكّونة مشة ة عم  جمموعة تأسيس إىل 3112 الثان 

 مدع  املشاورات خالل م  وذلك الثان ، الةول  للمؤمتر السياسية النتائج لوثيقة الشفافة الصياغة أج  م  والفاو، العاملية

 حبيد   الغدذائ   النظدا   تشكي  إعاد  لكيفية العامة املبادئ حتتوي أ  الوثيقة هلذه وينبغ . املعنيني املصل ة أص اب

. والبيئدة  والتغذيدة  الصد ة  مسدتوى  على الناشئة الت ةيات مراعا  مع العامل سكا  الحتياجات أفض  بشك  يستجيب

 .3112 أيار/مايو يف والستني السابعة دورتها يف ذلك على التأ ية العاملية الص ة مجعية أعادت وقة

 

 ومنظمدة  للفداو  اإلقليميدة  اجملموعات م     ع  اثنني ممثلني تض  اليت املشة ة العم  جمموعة تأسست وقة -2

 جدرت  وقدة . العمد   وإطدار  السياسد   اإلعدال   أي بداملؤمتر،  اخلاصدة  النتدائج  وثدائق  إعدةاد  أجد   م  العاملية، الص ة
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 العمليدة  وخدالل . منهمدا   د   عضدوية  م  بجرشاد املنظمتني بني املشة ة األمانة قب  م  املؤمتر لتنظي  مكثفة حتضريات

 منظمدات عدة    تضد   وه  السياسات، خص فيما التوجيه الثان ، الةول  للمؤمتر التوجيهية اللجنة قةمت الت ضريية،

 . بالتغذية تتناول مسائ  تتعلق دولية

 

 التنظيمية الرتتيبات   -ثانيا

 

 .روما يف املنظمة مقر يف 3112 الثان  تشري /نوفم  31 اجلمعة إىل 11 األربعاا م  املؤمتر يعقة سوف -2

 

 الدةع   تلقد   مت الوثيقدة،  هذه نشر تاريخ وحتى. وتنظيمه املؤمتر عقة يف العاملية الص ة ومنظمة الفاو اشة ت -5

والندرويج   وأملانيدا  وإيطاليدا  األوروبد   االحتداد : أي املدوارد  يف الشدريكة  اجلهدات  م  3112 عا  يف املؤمتر لتنظي  املال 

 .وسويسرا وإسبانيا الروس  واالحتاد

 

  الفدداو، مكاتددب خددار  تعقددة خاصددة اجتماعددات املددؤمتر أعمددال ستسددبق العامددة، االجتماعددات إىل باإلضددافة -6

 اجتمداع ( 3) ؛3112 الثدان   تشدري  /ندوفم   11و 11 سدتعقة يف رومدا يف   املدةن   اجملتمدع  ملنظمات اجتماع( 1: )وه 

 رومدا  يف لل ملدانيني  اجتماع عقة املتوقع م ( 2) ؛3112 الثان  تشري /نوفم  11 بتاريخ روما يف سيعقة اخلاص للقطاع

 . 3112 الثان  تشري /نوفم  11 بتاريخ

 

 عدا   بعدة  ملدا  التنمية خطة يف التغذية( 1: )التالية املواضيع تتناول املؤمتر خالل مستةير  موائة ثالث وستعقة -1

 ،ذلدك  عد   وفضدال . التغذيدة  أج  م  واملساالة احلو مة( 2) ؛ات م  أج  التغذيةالسياس اتساق حتسني( 3) ؛3115

 .املؤمتر خالل جانبية اجتماعات تسعة ترتيب سيت 

 

 املؤقتان الزمين واجلدول األعمال جدول   -ثالثا

 

، ICN2 2014/INF/1و ICN2 2014/1 الدوثيقتني  يف للمدؤمتر  املؤقتدا   الدزمي  واجلدةول  األعمدال  جدةول  يرد -1

: التددددددال  العنددددددوا  علددددددى للمددددددؤمتر اإللكةوندددددد  املوقددددددع مدددددد  تنزيلددددددهما ميكدددددد  اللددددددتني

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar/. 
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 املشاركة   -رابعا

 

 الدورراا  وإىل خاّصدني،  ضديوفا  بصدفته   واحلكومدات  الدةول  رؤسداا  بعض إىل املؤمتر حلضور دعوات توجيه مت -1

 العامليدة،  الصد ة  ومنظمدة  الفداو  يف األعضداا  البلةا  يف بالتغذية املتعلقة األخرى واملسائ  والص ة الزراعة ع  املسؤولني

 .واإلقليمية الةولية املنظمات م  ولغريها املتخصصة وو االتها املت ة  لألم  التنفيذيني الرؤساا ع  فضال
 
 املت ة  األم  يف أعضاا بلةا  ه  اليت األعضاا غري والبلةا  املنظمتني يفواألعضاا املنتسبو   األعضاا دع  وقة -11

 .الذرية للطاقة الةولية والو الة املتخصصة، و االتها إحةى يف أو

 

 منداوبني  وممدثلني  آخدري ،  ومبمدثلني  وفدة  بدرئيس  منتسدب،  وعضدو  عضدو  ومنظمدة  مشار ة، دولة  ّ  تتمّث  -11

 لوفدود  وميكد  . املمثد   مبهدا   ليقدو   مستشدارا  أو مناوبدا  ممدثال  يعّي  أ  الوفة لرئيس فيمك . لل اجة وفقا ومستشاري ،

 القاعدة  داخد   الوفدود  هدذه  ألعضداا  املخصصدة  املقاعدة  أّ  إاّل احلاجة، حبسب األعضاا م   بريا عةدا تض  أ  البلةا 

 جانبيدة  قاعدة  يف االجتمداع  وقدائع  يتدابعوا  أ  اآلخدري   الوفدة  ألعضاا ميك  ولك . بلٍة لكّ  مقاعة بثالثة حّمةد  العامة

 (.اخلضراا أو احلمراا القاعة)

 

 املراقبون   -خامسا

 

 تربطهدا  الديت  احلكوميدة  غدري  واملنظمدات  املّت دة   األمد   منظومدة  خار  م  احلكومية الةولية املنظمات ُدعيت -13

 غدري  للمنظمدات  جيدور  ذلك، على وعالو . مراقب بصفة املشار ة إىل العاملية، الص ة منظمة أو/و بالفاو رمسية عالقات

 شدريطة  اعتماد، بطلبات تتقّة  أ  األخرى اخلاص القطاع ومنظمات الةولية املةن  اجملتمع ومنظمات الةولية احلكومية

 يف واخلد    باملعرفدة  تتمتدع  وأ  العامليدة،  الصد ة  ومنظمة والزراعة األغذية ملنظمة الرئيسني املصل ة أص اب متثِّ  أ 

 منظمدات  وعلدى  احلكوميدة  غدري  الةوليدة  املنظمدات  علدى  ويتعدّي  . بالتغذيدة  املرتبطة العاملية بالقضايا املتعّلقة اجملاالت

  مدا . الدةول   املسدتوى  علدى  عملدها  متدار   عريقة منظمات تكو  أ  اعتماد اتبطلب تتقّة  اليت الةولية املةن  اجملتمع

 ُتعتد   أخرى معلومات أي ع  فضال للمنظمة، املؤسسة القانونية الوثائق ع  نسخة لتوفري مستعةً  تكو  أ  عليها يتعّي 

 . قاعة    يف املتاحة املقاعة عةد على االجتماع قاعات إىل الةخول ويقتصر. مالئمة

 

 البيانات   -سادسا

 

 دقدائق  وبدأربع  الوفود لرؤساا دقائق خبمس بالبيانات اإلدالا مّة  حتّةد للكال ، املخّصص الوقت ضيق إىل نظرا -12

 أو الوفدة  ممثد   بدةعو   يقو  أ  اجللسة لرئيس وميك . احلكومية الةولية واملنظمات املّت ة  األم  منظومة و االت ملمّثل 

 اسدتمار   على احلصول وميك . للكال  له املخّصص الوقت استنفذ قة األخري هذا يكو  عنةما بالنظا ، التقّية إىل املراقب

. gateway/login/en/-http://www.fao.org/members: اإللكةوند   العندوا   علدى  البلدةا   وفدود  لرؤساا الكال  طلب

http://www.fao.org/members-gateway/login/en/
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 :إىل اإللكةوندددد  ال يددددة بواسددددطةباملاسدددد ة الضددددوئية وإرسدددداهلا  املسددددتوفا  االسددددتمارات نسددددخ وينبغدددد 

Time@fao.org-Speaking-ICN2. 

 

 مندةوبني  تعدّي   أ  املدؤمتر  إىل املةعو  الةولية املةن  اجملتمع وملنظمات احلكومية غري الةولية للمنظمات ميك  -12

. اجملموعدات  مد   حمّةد عةد ضم  نفسها تشك  أ  إىل املنظمات هذه بةعو  املؤمتر رئيس فيقو . مراقب بصفة حلضوره

 إىل مدّةتها  تصد   شدفهية  مبةاخلدة  ،مسهدا اب الناطقني وع  املؤمتر، رئيس م  بةعوٍ  تقو ، أ  اجملموعات هلذه وميك 

 .دقائق أربع

 

 احلرص وبهةف. املشار ني على استفاضًة أ ثر نصوص توريع م  املت ّةثني أعاله املذ ور  الةتيبات متنع وال -15

 بواسدطة  بيانداته   عد   نسدخة  إرسدال  املشار ني إىل ُيطلب األخرى، اللغات يف لبياناته  دقيقة فورية ترمجة توفري على

 ليدت ّ  تدبني اسد  البلة/املنظمدة    ؤمترامل يف املعتمة  اللغات بجحةى FAO-Interpretation@fao.org إىل اإللكةون  ال ية

 .اجللسات بةا قب  الفوريني املةمجني على توريعها

 

 املؤمتر هيئة أعضاء   -سابعا

 

 مائدة   لكد   اثدنني  مشدار ني  رئيسدني  أيضدا  ينتخب وسوف. للرئيس نواب وستة رئيسا املؤمتر ينتخب سوف -16

 . مستةير 

 

 التسجيل   -ثامنا

 

 إليهدا  ُوجهدت  الديت  املنظمدات  مد   أو البلدةا   مد   املسجلني الوفود ألعضاا املبنى دخول بطاقات إصةار سيت  -11

 علدى  سدر  بكلمدة  احملم  اإللكةون  التسجي  نظا  خالل م  البلةا  منةوب  تسجي  ويت . املؤمتر يف لالشةاك الةعو 

 مد   ويرجدى  .gateway/login/en/-http://www.fao.org/members علدى  املنظمدة  بأعضاا اخلاصة اإللكةونية البوابة

 اقدةا   لضدما   املعتمةي  لةى الفداو  بنظرائه  االتصال التسجي ، يف الراغبني العاملية الص ة منظمة يف الةائمني املمثلني

 إىل إلكةونيدة  رسدالة  توجيده  رومدا  يف دائمة بعثة هلا ليست اليت البلةا  على ويتعّي . بلة لك  باملشار ني موّحة  قائمة

 حةيثدة  رقمية صور  حتمي  اإلنةنت ع  التسجي  عملية وتستوجب .tration@fao.orgRegis-ICN2: التال  العنوا 

 .مشارك لك 

 

وغريهد  مد  املدراقبني     املدةن   اجملتمدع  ومنظمدات  احلكوميدة  غدري  الةولية املنظمات م  املشار نيبالنسبة إىل  -11

 :بالتغذيدة  املعدي  الثدان   الدةول   للمدؤمتر  اإللكةوند   املوقعاملةعوي ، ميك  االطالع على تفاصي  طرق التسجي  على 
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar/.  
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السارية الداخلية الالئحة   -تاسعا

.املؤمتر على للفاو العامة الالئ ة تطبق -11

الوثائق   -عاشرا

 املعدي  الثدان   الدةول   للمدؤمتر  اإللكةوند   املوقددددددع  فددددد   توافددددرت،   لمدا  املؤمتدددددر،  وثائدددق ستنشر -31

 الوثدائق  م  حمةود   مية ستتا   ما ./http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar: التال  العنوا  على بالتغذية

 مدد  األّول الطددابق يف للمددؤمترات الكددوري املر ددز يف الكددائ  الوثددائق مكتددب لددةى املددؤمتر انعقدداد خددالل يف املطبوعددة

 (.واخلضراا احلمراا القاعتني مةخ  عنة) A املبنى

اللغات   -عشر حادي

.للمؤمتر املعتمة  اللغات ه  واإلسبانية والروسية والفرنسية ليزيةكواإلن والصينية العربية اللغات -31

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar/

