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 1االستهالليةالبنود 

 

ــدع -1 ــس،  ق ــه ادوراجملل ــت ــة نيخلمس ــد املائ ــن  ،  بع ــا م ــمرب/كانون األول  2إىل  1يف روم ــة  2014ديس  برئاس

 ، الرئيس املستقل للمجلس.Wilfred Ngirwaالسيد 

 

 Alberto Raúl Breccia Guzzo2روح الراحل السفري ب اإلشادة

 

، املمثـل الـدائم   Alberto Raúl Breccia Guzzoوقف اجمللس دقيقة صـمت حـداداع علـى سـعادة السـفري       -2

ديسـمرب/كانون األول   1الذي وافته املنية يوم االثـنني   منظمة األغذية والزراعة )الفاو(جلمهورية أوروغواي الشرقية لدى 

2014. 

 

 3David A. Harcharikروح الراحل السيد ب اإلشادة

 

، النائـب السـابق للمـدير العـام للفـاو      David A. Harcharikوقف اجمللس دقيقة صمت حداداع على السـيد   -3

 .2014ديسمرب/كانون األول  3بعاء الذي وافته املنية يوم األر

 

 إجراءات الدورة
 

 4اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

 

أحاط اجمللس علماع بإعالن االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي وبعد البيان الـذي ألقـاه    -4

سيلفا، اعتمد جدول أعمال الدورة وجدوهلا الزمين بعد إدخال التعـديالت الالزمـة    املدير العام السيد جوزيه غرازيانو دا

 بهذا التقرير. ألف املرفق. ويرد جدول األعمال يف عليهما
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 CL 150/PV/7و CL 150/PV/2الوثيقتان   2

 CL 150/PV/7ة لوثيقا   3

 CL 150/ PV/7و CL 150/PV/1و CL 150/INF/3و CL 150/INF/1 Rev.1و CL 150/1ق الوثائ 4
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 انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة 

 5اواألعضاء فيه

 

بـنغالديش(  ) Mafizur Rahmanد هــــم: السيو ،اجمللـــس ثالثــة نـــواب لرئيس الدورة احلالية انتخـب -2

 (.فرنسا) Serge Tomasiد الربازيل( والسي) Maria Laura da Rochaة والسيد

 

التاليـة   )آيسلندا( رئيساع للجنة الصياغة إىل جانب األعضـاء  Jón Erlingur Jónassonاجمللس السيد  وانتخب -2

: أفغانستان، األرجنتني، أسرتاليا، كندا، شيلي، فرنسـا، األردن، ليبرييـا، باكسـتان، الربتغـال، مجهوريـة      أمساؤهم

 كوريا، االحتاد الروسي، وزمبابوي.

 

 مسائل الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
 

 ة والثالثن للجنة مصايد األمساكتقرير الدورة احلادي

 6(1014يونيو/حزيران  1-13)

 

تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك والتوصيات الواردة املنبثقة عن ستنتاجات الا ساجملل أقّر -7

 بشكل خاص مبا يلي:قام  فيه، و
 

مصـايد األمسـاك وتربيـة     يرتكيز عمل املنظمة يف جمـال ل اباألهداف االسرتاتيجية للفاو باعتبارها أساس رّحب )أ(

 األحياء املائية على األمن الغذائي واحلد من الفقر واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛

 على مواصلة تعزيزها سعياع إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية؛ وشّجعمببادرة النمو األزرق  ورّحب )ب(

ال لتـدابري دولـة املينـاء ومدونـة السـلوك بشـأن الصـيد        عمل الفاو لدعم التنفيذ الفعاستمرار على أهمية  وشدد )ج(

ألمسـاك  الرشيد واخلطوط التوجيهية الدوليـة إلدارة الصـيد العرضـي، إىل جانـب التنميـة املسـتدامة ملصـايد ا       

 وتربية األحياء املائية؛

ان استدامة مصايد مبقرتح وضع برنامج للمساعدة العاملية دعماع لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضم ورّحب )د(

 ؛من الغذائي والقضاء على الفقراألمساك الصغرية احلجم يف سياق األ

بإقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم اليت ستساهم يف مكافحة الصيد غري القـانوني   ورّحب )هـ(

 دون إبالغ ودون تنظيم؛
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لوغ األهداف االسرتاتيجية املتعّلقـة بـاألمن الغـذائي والتنميـة     مصايد األمساك الداخلية كوسيلة لب بأهمية وأقّر )و(

 املستدامة والتخفيف من وطأة الفقر واستقرار األسواق وزيادة القدرة على الصمود؛

األرصدة واإلدارة ويف مرحلـة  وتقييم على دعم تنمية القدرات يف جماالت مجع البيانات وحتليلها  الفاو وشجع )ز(

 السياسات. ، ووضعالصيدما بعد 

 

اجمللس أيضـا بـإقرار الفـاو بالبلـدان الـيت حققـت الغايـات اخلاصـة مبـؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة              ورحب -8

إىل أن إعادة توجيه عمل املنظمة خالل السنوات الـثالث املاضـية قـد أعطـى ز ـاع       مشرياعوباألهداف اإلمنائية لأللفية، 

 تعزيز مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة.جديداع ملكافحة اجلوع، وال سيما من خالل 

 

 تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات 

 7(1014يونيو/حزيران  13-17)

 

بـالتقرير   ورّحباجمللس االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات  أقّر -9

 :وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي. 2014عن حالة الغابات يف العامل لعام 
 

الغابـات، مبواصـلة ترتيـب أنشـطتها     بأن تقوم املنظمة ككل، وال سيما برناجمهـا اخلـاص    شدد على ضرورة )أ(

بـني الغابـات واألمـن     مـة ئحبسب األولويات دعماع لإلطار االسرتاتيجي املراجع، ومواصلة تعزيز الصـالت القا 

 الغذائي؛

بأن تساعد الفاو البلدان يف تعزيز حقوق احليازة، وعمليـات احلوكمـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل بنـاء         أوصىو )ب(

القدرات لتنفيذ اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة بشـأن احلوكمـة املسـؤولة حليـازة األراضـي ومصـايد األمسـاك           

 ؛والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

على أهمية عمل اهليئات اإلقليمية للغابات والتعاون مع أجهزة إقليمية أخرى بالنسبة إىل الفاو، فضـالع   شددو )ج(

 عن أهمية دعم شبكة املبلغني اإلقليميني بشأن الغابات؛

ألعضـاء  يف الشراكة التعاونية يف جمـال الغابـات، بالتعـاون مـع ا     القياديتأدية دورها  ةواصلمإىل الفاو  طلبو )د(

  اآلخرين، حبثاع عن سبل جديدة لتعزيز أطر الربجمة القطرية؛

الفاو على توّلي قيادة آلية إعادة مناظر الغابات إىل هيئتها األصلية، واالستمرار يف املشـاركة بنشـاط يف    شّجعو )هـ(

رها يف البلـدان  برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات وتـدهو       

 ؛واستعراض الرتتيب الدولي املتعلق بالغابات النامية
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صياغة السياسات والتخطيط وتبادل املعلومـات واحلـوار، فضـال عـن احلصـول علـى التمويـل، بغـرض          دعمو )و(

 القضاء التام على اإلزالة غري القانونية للغابات؛

وضع سياسات مستندة إىل األدلة يف جمال الغابات وتنفيذها، تعزيز قدرات البلدان األعضاء على ضرورة ب أقّرو )ز(

 إىل جانب برامج مشرتكة بني القطاعات تأخذ يف االعتبار دور الغابات يف رفع حتدي القضاء على اجلوع؛

إدراج أهداف ومؤشرات مالئمة بشأن الغابات يف أهداف التنمية املستدامة ووضع مؤشـرات عـن املنـافع     دعمو )ح(

 ية االقتصادية للغابات؛االجتماع

 الفاو على مواصلة النظر يف إمكانيات القيام بعمل مشرتك بني التخصصات بشأن الغابات الشمالية. شجعو )ط(

 

 تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة

 8(1014أكتوبر/تشرين األول  3 -سبتمرب/أيلول  11)

 

 يف تقرير جلنة الزراعة عن دورتها الرابعة والعشرين، وبشكل خاص:النتائج والتوصيات الواردة اجمللس  أقر -10
 

 اسرتاتيجية الفاو املتعلقة بسالمة األغذية؛ يفجماالت العمل الرئيسية  )أ(

 ؛امليثاق العاملي للرتبة بصيغته احملّدثةو )ب(

مجع بيانات جديدة حول رصد االستثمار يف الزراعة من خـالل تعزيـز قـدراتهم علـى      األعضاء يف جمالدعم و )ج(

 ؛لرمسية وجتميعها وإدارتها ونشرهااإلحصاءات الزراعية امجع 

يف و للزراعة األسـرية وإدراجهـا يف اإلطـار االسـرتاتيجي للفـاو      جالفاو إىل مواصلة عملها يف جمال الرتويدعوة و )د(

 ؛2012ام خطة التنمية ملا بعد ع

علـى إدراج بنـد دائـم بشـأن األرّز علـى جـدول أعمـال         ة اللجنة الدولية لألرز مع املوافقةمجيع أنشطتعليق و )هـ(

 ؛عند االقتضاء العادية للجنة الزراعة رةالدو

 .اإلطار االسرتاتيجي املراجع ضمن األغذية والزراعةيف قطاع  الفاوعمل و )و(

 

بدعم األعضـاء   املنظمة أوصىاملياه بالنسبة إىل األمن الغذائي والزراعة املستدامة، و بأهمية حوكمة وأقّر اجمللس -11

 هم اخلاصة باألولويات الوطنية.وأطر هميف سياساتهذه املسألة يف إدراج 

 

لمساهمة يف توفري املعلومات الدقيقـة عـن سلسـلة األغذيـة العامليـة ويف      اجمللس أن تقوم الفاو بدور أكرب ل وطلب -12

واآلثـار السـلبية احملتملـة املرتتبـة     لألدوية ساعدة البلدان على احتواء التهديد املتنامي الذي تشكله مقاومة امليكروبات م

علـى جـدول أعمـال     لألدويـة  مقاومة امليكروبات اجمللس أن يدرج موضوع طلب. ويف هذا الصدد، على األغذية والزراعة
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الفاو، مشفوعا بوثيقة تبني دور الفاو وشركائها وأن يرفع مشروع قرار يتعلق  الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة جمللس

 .2012يف يونيو/حزيران  بذلك إىل الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر الفاو

 

أن تعرض على األعضاء  وطلب، ذات األهمية العاملية الزراعياث نظم الرتلدعمه  على اجمللس من جديد وأكد -13

 .2012قبل انعقاد الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر الفاو يف يونيو/حزيران  ذلك على امليزانيةب املتصلة تداعياتال

 

 للجنة مشكالت السلع السبعنتقرير الدورة 

 9(1014أكتوبر/تشرين األول  7-1)

 

  تقريـر الـدورة السـبعني للجنـة مشـكالت السـلع )اللجنـة(        يفاجمللس االسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة     أقر -14 

 وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
 

  االجتمــــاع الــــوزاري حــــول احلوكمــــة وأســــواق الســــلع الدوليــــة        رئــــيس خــــ   لمب رحــــب أ()

 (؛2014أكتوبر/تشرين األول  2)

 شفافية األسواق؛علومات عن األسواق ويف النهوض بزيادة أحدث املبدور الفاو يف تقديم  دأشاو ب()

إجراء رصد وثيق لالجتاهات والتحديات اليت تواجه السلع األساسية الغذائيـة والزراعيـة يف األجـل     إىلدعا و ج()

 لقضايا املتعلقة بتوسيم األغذية واملواصفات الغذائية؛ل خاصبشكل نتباه الااملتوسط، ولفت 

للنقاش والتخطـيط  أساسية لسلع األساسية باعتبارها أداة ألسواق االتوقعات املتوسطة األجل  على أهميةشدد و د()

يف هـذا   بالتعاون القائم بني الفاو ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي   ورحبالسياسات،  جماليف 

 ؛الصدد

 ة؛اليت تقدمها الفاو فيما خي  مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن الزراع الفنيةباملساعدة  ورحب ()هـ

الفاو علـى مواصـلة    وشجعاملخزونات الغذائية وتقلب األسعار، باألولوية اليت يتم إيالؤها للعالقة بني  ورحب و()

 األسعار؛ اتتقلب علىخبصوص العوامل اليت تؤثر  البحوثإجراء 

مبواصلة تقديم املساعدة الفنية إىل البلـدان الناميـة بشـأن الـواردات الغذائيـة يف سـياق ارتفـاع أسـعار          أوصىو ز()

 السياسـات التجاريـة  ب حـول املسـائل املتعلقـة   ، وبتيسري النقاشات والتحلـيالت  العاملياألغذية على املستوى 

 ؛ املالئمة

 ما يلي: على وافقو ح()
 
 املختصة بالشاي أن تواصل االجتماع بشكل منتظم؛ احلكومية الدولية ينبغي للجماعة (1)
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املختصـة   احلكوميـة الدوليـة  املختصة باألليـاف الصـلبة واجلماعـة     احلكومية الدوليةينبغي للجماعة و (2)

 باجلوت والتيل واأللياف املماثلة أن تواصال عقد اجتماعات مشرتكة بانتظام؛

املختصة باحلبوب؛ واألرز؛ والبذور الزيتية والزيوت والـدهون؛ واللحـوم   )ينبغي للجماعات األخرى و (3)

 أن جتتمع عند االقتضاء؛( ومنتجات األلبان؛ واملوز والفاكهة االستوائية؛ واحلمضيات

 .يف جدول أعمال الدورات العادية للجنة عند االقتضاء بشأن األرّزدائم إدراج بند ينبغي و (4)
 

املعلومـات املتعلقـة باألسـواق الزراعيـة، وأشـار إىل أهميتـه بالنسـبة إىل         نظاميف تنفيذ  احملرزبالتقدم  رحبو ()ط

 أنشطة اللجنة.

 

 املاليةوالربنامج  يتتقرير االجتماع املشرتك بن جلن

 10(1014نوفمرب/تشرين الثاني  5)

 

 :اجمللس تقرير االجتماع املشرتك وقام مبا يلي أقّر -12
 

بالشراكات مـع اجملتمـع املـدني والقطـاع اخلـاص،       تنياخلاص االسرتاتيجيتنيبالتقدم احملرز يف تنفيذ  أشاد )أ(

املنظمـة إىل االسـتمرار يف بـذل اجلهـود      ودعااحلياد، ورحب بآليات إدارة املخاطر،  ضرورة التزامعلى  وشدد

على طلب االجتمـاع   جمدداع مؤكداع، لبناء الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري الدول على مجيع املستويات

 .املشرتك رفع تقارير مرحلية حمددة بشأن كل من االسرتاتيجيتني يف املستقبل

العربيـة  ال سيما اللغات الروسـية و اليت تشمل مجيع لغات املنظمة،  على أهمية زيادة اجلهود امللموسة شددو )ب(

تـدابري عمليـة لضـمان    اعتمـاد  يف منتجات الفاو من خـالل  بني اللغات ، من أجل التوصل إىل توازٍن والصينية

  .بهذا الشأن مفّصالع حتديثاعيف دورته املقبلة،  ،، وأشار إىل أن االجتماع املشرتك سيستعرضالتكلفة فعالية

 

 تقرير الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 11(1014نوفمرب/تشرين الثاني  3-7)

 

 :تقرير الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج وقام مبا يليأقر اجمللس  -12
 

اليت حتتوي علـى معلومـات موحـدة بشـأن األولويـات      و املقدمة من األمانة ذكرة املعلوماتمل أعرب عن تقديره )أ(

 ؛2014عام خالل رز يف إطار األجهزة ذات الصلة ابهو املتماشية مع األهداف االسرتاتيجية كما 
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الرتكيـز، مـع األخـذ يف االعتبـار األولويـات الناشـئة عـن         وإزالـة على أهمية حتديد جماالت الرتكيـز   شددو ()ب

 املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية؛

 ؛2012إىل بلورة العالقة بني عمل املنظمة وعملية التنمية ملا بعد عام  أعرب عن تطلعهو )ج(

 ودعم 2017 -2012والربناجمية للفرتة  االسرتاتيجيةلعمليات التقييم خبطة العمل اإلشارية املتجددة  رحبو )د(

، مبـا يف ذلـك اإلحصـاءات    2التقييمات املواضيعية لألهداف االسرتاتيجية اخلمسة والتقييم املتعّلـق باهلـدف   

 ن باملساواة بني اجلنسني واحلوكمة؛ان املتعّلقان املشرتكاواملوضوع

إىل مواصلة حتسـني   وأعرب عن تطلعهبتقييم مساهمة الفاو يف مرحلة االنتقال املتعّلقة باألزمة اجلارية  رحبو )هـ(

 أطر الربجمة القطرية يف هذا الصدد؛

 اعتمـاد علـى مواصـلة    الفـاو  وشـجع عن عمليات تقييم البلدان ذات الدخل املتوسط، التوليفي باملوجز  رحبو )و(

  بني بلدان اجلنوب؛فيما يف ما خيّ  الدعوة والتعاون  نهجها االستباقي، مبا يف ذلك

بالفاو وبرنامج األغذية العاملي علـى قيادتهمـا املشـرتكة جملموعـة العناصـر اخلاصـة بـاألمن الغـذائي،          أشادو )ز(

 الشركاء يف التمويل على مواصلة اإلقرار بأهمية تنسيق اجملموعات لتوفري املساعدة اإلنسانية الفّعالة؛وشجع 

إىل أن جلنة الربنامج ستواصل استعراض خيارات لضمان إرسـال الوثـائق يف الوقـت املناسـب و ميـع       أشارو )ح(

 اللغات قبل انعقاد دوراتها.
 

 (1014أكتوبر/تشرين األول  11- 17الدورة اخلامسة واخلمسن بعد املائة ) اتقرير

 (1014نوفمرب/تشرين الثاني  7-3والدورة السادسة واخلمسن بعد املائة )

 12للجنة املالية
 

اجمللس على تقريري الدورة اخلامسة واخلمسني بعد املائة والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنـة   صادق -17

 املالية، وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
 

 بشأن الوضع املالي: أ()

مجيع الدول األعضاء على دفع اشرتاكاتها املقـررة بالكامـل ويف موعـدها مبـا ميّكـن املنظمـة مـن         حّث (1)

 املضي قدماع يف تلبية االحتياجات النقدية التشغيلية لربنامج عملها؛

ــرتة     رّحــبو (2) ــة للف ــة للمنظم ــزم للمراجــع اخلــارجي بشــأن الكشــوفات املالي ــرأي غــري املل   بصــدور ال

، والـوراد  CL 150/4 مـن الوثيقـة   10وأوصى بإحالة مشروع القرار املعروض يف الفقرة  2012-2013

 على مؤمتر املنظمة يف دورته التاسعة والثالثني العتماده؛ من هذا التقرير املرفق جيميف 
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وأشار إىل قرار جلنة املالية القاضي بتطبيق معدل صفر يف املائة لتحديـد مبلـا احلسـم لكـل دولـة مـن        (3)

 ؛ 2014مارس/آذار  31الدول األعضاء اليت سددت اشرتاكاتها بالكامل قبل 

ألمم املتحدة املوحد إىل إجيـاد حـل أمثـل وعملـي     ااألمانة على مواصلة املشاركة يف سعي نظام  شجعو (4)

مـن األمانـة مواصـلة     وطلـب للمسألة املعقدة املتمثلة يف التزامات التغطية الطبية بعد انتهـاء اخلدمـة،   

 .إىل احتواء تكاليف التأمني الصحي ادفةجهودها اهل
 

 :بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية  ب()

درج باقرتاح املدير العام املتعلـق بوضـع سياسـة أكثـر شـفافية وإنصـافا السـرتداد التكـاليف، ت ـ          رحب (1)

إىل سياسـة   وتطلـع أفضل األنشطة املمولة من موارد مـن خـارج امليزانيـة يف برنـامج العمـل،       هامبقتضا

 تنفيذ مفصلة لينظر فيها يف دورته املقبلة؛
 

 بشأن مسائل املوارد البشرية: ج()

األمانة علـى مواصـلة هـذه     وشّجعإىل التقدم احملرز يف املبادرات املتصلة باملوارد البشرية  أشار بارتياح (1)

 اجلهود؛

تأكيد اللجنة على أهمية مشاركة أعضاء املنظمة يف اللجنة اخلامسة للجمعية العامة لألمم املتحـدة   أيدو (2)

 وجلنة اخلدمة املدنية الدولية للتوصل إىل احتواء جمٍد لتكاليف املوظفني يف الفاو؛
 

 :بشأن مسائل اإلشراف د()

مـا يتعلـق    اعتماد املنظمة إلطار متني وفعال للمساءلة والرقابة الداخلية، مبا يف ذلـك يف أشار إىل أهمية  (1)

بشبكة املكاتب امليدانية، كما شددت على ذلك جلنة املالية، وأشاد باخلطوات الـيت تتخـذها األمانـة    

 يف هذا الصدد؛
 

 :بشأن أية مسائل أخرى  (ـه)

التوجيهات اليت قـدمتها اللجنـة إىل األمانـة بشـأن مجيـع املسـائل األخـرى الـيت تنـدرج ضـمن            أقّر (1)

 واليتها، باإلضافة إىل املبادرات اهلادفة إىل حتسني أساليب عملها.
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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 تقرير الدورة احلادية واألربعن للجنة األمن الغذائي العاملي

 13(1014أكتوبر/تشرين األول  13-11)

 

يف تقرير الدورة احلادية واألربعني للجنة األمـن الغـذائي العـاملي     الواردةاجمللس االستنتاجات والتوصيات  أقّر -18

 )اللجنة( وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:
 

الفاو وأصحاب املصلحة اآلخرين على تنفيذ التوصيات املنبثقة عن املائدتني املستديرتني بشـأن االفاقـد    شجع أ()

يف سياق النظم الغذائية املستدامةا اومصايد األمساك وتربيـة األحيـاء املائيـة املسـتدامة يف      األغذية واملهدر من

 حتقيق األمن الغذائي والتغذيةا؛

الفـاو وأصـحاب    وشـجع اخلاصـة باالسـتثمارات املسـؤولة يف الزراعـة ونظـم األغذيـة،        الطوعيـة املبادئ  وأيد ب()

 املصلحة اآلخرين على نشر هذه املبادئ ودعم تنفيذها؛

برنامج العمل املعين بالتصـدي النعـدام األمـن الغـذائي     اوأشار إىل أن اجلهود املبذولة للتوصل إىل اتفاق بشأن  ج()

الثانيـة   بهـدف تقـديم وثيقـة نهائيـة تقرهـا اللجنـة يف دورتهـا       لـى قـدم وسـاق    عجاريـة   ااملمتدةيف األزمات 

 واألربعني؛

، لكي تقـره  2017-2012وأشار إىل أّنه سيتم بلورة اقرتاح خبصوص األنشطة اليت ستنفذها اللجنة يف الفرتة  ()د

 ؛2012يف عام  للجنةاجللسة العامة 

فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية دراسـة عـن    أن جيريوأشار إىل الطلبات املتعلقة  ()هـ

االتنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور الثروة احليوانيةا، وذلك لعرضها 

ذائي والتغذيـةا  ؛ ودراسة عن ااحلراجة املستدامة لتحقيق األمـن الغـ  2012على اجللسة العامة للجنة يف عام 

 ؛2017لعرضها يف عام 

اللجنة بشأن املـادتني الرابعـة واخلامسـة مـن الالئحـة الداخليـة فيمـا يتعلـق          اعتمدتهاالتعديالت اليت  وأقر ()و

 باجملموعة االستشارية للجنة وفريق اخلرباء الرفيع املستوى؛ 

بإقرار اللجنة للنسخة الثالثة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي اليت تتضمن توصـيات السياسـات العامـة     ورحب ()ز

 ؛ 2013اليت صادقت عليها اللجنة يف دورتها األربعني يف عام 

 ؛ قرارات اللجنةرصد تنفيذ لإطار  وضعباجلهود املبذولة من أجل  ورحب ()ح

إىل نشر املعلومات عن املنتجات ذات الصلة للجنة وعـن اسـتخداماتها   الفاو على السعي بشكل حثيث  شّجعو ()ط

 .يف املنظمة ككّل
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وأشار اجمللس إىل أن اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمـال املطـرد للحـق يف غـذاء كـاف يف سـياق األمـن         -19

مبساهمتها الكبرية يف توجيه احلكومات الوطنية يف تصميم سياسـات   ورّحب، 2004الغذائي الوطين قد اعتمدت يف عام 

 على مدى السنوات العشر املاضية. هاوتنفيذوبرامج األمن الغذائي والتغذية واألطر القانونية ذات الصلة 

 

 املسائل الدستورية والقانونية
 

 تقريـر الدورة التاسعة والتسعن للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 14(1014أكتوبر/تشرين األول  10-13)

 

 اجمللس على تقرير الدورة التاسعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وافق -20

 

 مبا يلي:على وجه اخلصوص وقام اجمللس  -21
 

مـن الالئحـة العامـة     33االتعديالت يف املادة بهذا التقرير بعنوان  دال املرفقمشروع قرار املؤمتر الوارد يف  أقّر أ()

 إحالة القرار إىل املؤمتر للموافقة عليه؛ قرروللمنظمةا 

الدستورية والقانونية قد وافقت علـى دراسـة اقـرتاح إنشـاء جلنـة لإلحصـاءات يف        الشؤونإىل أّن جلنة  أشارو )ب(

 دورة مقبلة من دوراتها؛

مجيـع األعضـاء    تكون مفتوحة أمـام مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية عقد بالرئيس املستقل للمجلس  كّلفو )ج(

بغية التوصل إىل اتفاق حول القواعد املقرتحة ملشاركة ممثلـي منظمـات اجملتمـع املـدني والقطـاع اخلـاص يف       

اجتماعات املنظمة وأشار إىل أّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية سوف تستعرض مقرتحـاع بهـذا اخلصـوص    

 ي عملها فقط بعد توصل األعضاء إىل اتفاق يف ما بينهم؛ وتنه

بهـذا   هاء املرفقاهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط الوارد يف  إلنشاءعلى االتفاق املعدل  وافقو ()د

 التقرير؛

األجهـزة الدسـتورية يف منظمـة    ااسـتعراض  بهذا التقريـر بعنـوان    واو املرفقيف  الواردمشروع قرار املؤمتر  أقّرو ()هـ

القـرار، باإلضـافة إىل قـرار املـؤمتر      ذابإدراج ه وأوصىإحالته إىل املؤمتر للموافقة عليه  وقرر األغذية والزراعةا

 ، يف اجمللد الثاني من النصوص األساسية للمنظمة؛13/97

مبوجـب قـرار    1927يف سـنة   تهيئة وقاية النباتات يف البحر الكارييب اليت أنشئ إلغاءاالقرار بشأن  اعتمدو ()و

 بهذا التقرير؛ زاي املرفقالوارد يف  ا8/48اجمللس 
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أحــاط علمــاع مبســاهمة فــرع قــانون التنميــة يف مكتــب الشــؤون القانونيــة يف حتقيــق واليــة املنظمــة وإطارهــا  و ()ز

األولويات اليت حددتها األقاليم والبلدان مبوازاة احملافظة علـى   تلبيةأن يستمر يف االسرتاتيجي والذي ينبغي 

 الطابع املتعدد اللغات لعمله.

 

 مسائل احلوكمة
 

 15االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة

 

إىل القيـام   وأعرب عـن تطلعـه  اجمللس مبشروع التقرير بشأن االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة،  رحب -22

باستعراض معّمق حملتواه يف دورته املقبلة بعد وضع التقرير يف صيغته النهائية. وأعرب عن تقديره للعـرض الـذي قدمـه    

 فريق االستعراض املستقل، وتقّدم بتعليقات أولية بشأن مشروع التقرير قبل وضع اللمسات األخرية عليه.

 

اليت اسـتخدمها فريـق االسـتعراض املسـتقل لتقيـيم تنفيـذ إصـالحات         وأحاط اجمللس علماع باملعايري واألدوات -23

 .عليها ووافقاحلوكمة، 

 

اإلصالحات يف الفاو قد أسفرت عن زيادة ديناميكية األجهزة الرئاسـية وعـن    لكون عن تقديرهاجمللس  وأعرب -24

 .األمانةبني قدر أكرب من الثقة بني األعضاء، وبينهم و

 

أن توضـع   وطلـب اجمللس النتائج والتوصيات الصادرة عن االجتماع املشرتك للجـنيت الربنـامج واملاليـة،     وأقّر -22

 ، مـع إيـالء اهتمـام    مناقشـته عـن   النامجـة اللمسات األخرية على التقرير وفقاع لذلك، وكـذلك علـى أسـاس التوجيهـات     

 :ا يليملخاص 
 

ضمان االتساق مع املسائل املتفق عليها بتوافق اآلراء بني األعضاء خالل عملية إصالح الفاو، مبا يف ذلك بشأن  )أ(

 ؛تقاريرهاالرئاسية ونطاقها، إىل جانب شكل  األجهزةسالمة واليات فرادى 

ذلـك بشـأن    حتى اآلن، مبـا يف اليت حتققت الثقة  مكاسبجتنب االقرتاحات أو التوصيات اليت قد تقوض و )ب(

  مفهوم استخدام اخلربات اخلارجية؛

زدواجية أو انعدام الكفـاءة يف تـدفق إجـراءات احلوكمـة     االجتنب االقرتاحات والتوصيات اليت قد تؤدي إىل و )ج(

مذّكراع يف هذا السياق أّن اإلطار االسرتاتيجي املراجع ين  على روابـط بـني السياسـات العامليـة، واألولويـات      

ة، واملبادرات الرباجمية الرئيسية وعمليات التنفيذ، فضالع عـن ضـمان الفعاليـة يف عمليـة حتديـد      االسرتاتيجي

  األولويات بالنسبة إىل املنظمة؛
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اإلقرار مبساهمات املؤمترات اإلقليمية يف إطار نظام األجهزة الرئاسية، ومبكاناتها املتكاملة اليت ال لبس فيها و )د(

 ؛ضمن إطار احلوكمة يف الفاو

 تنقيح التوصيات الثالث العالقة بشأن إجراءات خطة العمل الفورية، ال سيما يف ما يتعلق بعضوية اجمللس؛و )هـ(

 من الناحية العملية وعلى امليزانية؛ اآلثار املرتتبة على التوصياتبشأن  اتتقديم توضيحو )و(

 التوصيات املتعّلقة باإللغاء الكامل أو اجلزئي لربامج العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية؛ إعادة تقييمو )ز(

إعادة النظر يف دور جلنة مشكالت السـلع وواليتهـا، مـع األخـذ بعـني االعتبـار النطـاق الكامـل ألنشـطتها          و )ح(

 الفاو؛ مهمةومساهمتها يف حتقيق 

 مع اللغة املستخدمة يف النصوص األساسية للفاو؛مبا يتماشى استخدام املصطلحات والتعاريف و )ط(

 .ري النقاشات بني البلدان األعضاءوالتوصيات لتيسالقائمة إدراج عرض بياني عن التقدم احملرز واملشاكل و )ي(

 

ملناقشـته خـالل دورتـه احلاديـة      2014أشار اجمللس إىل أن التقرير النهائي سيتاح لألعضاء قبل نهاية عـام  و -22

 .2012واخلمسني بعد املائة يف مارس/آذار 

 

 الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثن للمؤمتر 

 16يف املؤمتر( وتوصية يقدمها اجمللس بشأن موضوع النقاش العام )مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت
 

 ترتيبات الدورة واجلدول الزمين املؤقت -ألف 

 

لغـرض   CL 150/8اجمللس على أن يرفع إىل املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات الواردة يف الوثيقـة   وافق -27

 على وجه اخلصوص مبا يلي: وأوصىاملوافقة عليها، 
 

( املسائل املوضوعية ومسائل السياسات يف جمـالي  1تشكيل جلنتني رئيسيتني للنظر على التوالي يف: ) يتمأن  أ()

 ؛( ومسائل الربنامج وامليزانية2األغذية والزراعة، )

مـن يـوم االثـنني،     12.00املوعد النهائي لتلقي ترشيحات االنتخاب لعضوية اجمللس يف السـاعة   يتمثلوأن  ب()

ــق  ــو/حزيران  8املوافـــ ــق   2012يونيـــ ــة املوافـــ ــوم اجلمعـــ ــاب يـــ ــة االنتخـــ ــد عمليـــ  ، وأن تنعقـــ

 .2012يونيو/حزيران  12
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على أن يوصي املؤمتر بأن يتمثل موضـوع النقـاش العـام يف الـدورة التاسـعة والـثالثني يف        كذلكاجمللس  ووافق -28

احلمايـة االجتماعيـة والتنميـة الزراعيـة      :اكسر حلقة الفقر واجلوع يف الريـف مـن خـالل تعزيـز القـدرة علـى الصـمود       

  املستدامةا، وبأن تقتصر بيانات رؤساء الوفود على  س دقائق كحد أقصى.

 

 املوعد النهائي لتقديم الرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس -باء 

 

 12.00السـاعة   عنداملوعد النهائي لتقديم الرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس  حيدداجمللس أن  قرر -29

 .2012أبريل /نيسان  8من يوم األربعاء، املوافق 

 
 ترشيح رئيس املؤمتر ورئيسي اللجنتني الرئيسيتني األوىل والثانية -جيم 

 

على مبدأ التناوب اإلقليمـي،   االتصـال باجملموعـة اإلقليميـة جلنـوب غـرب        أشار اجمللس إىل أنه، حرصاع -30

احمليط اهلادئ يف الفاو بهدف ترشيح ممثل من دولة من دول جنوب غرب احمليط اهلادئ اجلزرية كـرئيس للمـؤمتر يف   

أن يكون رئيس اللجنة  على وافق. وعالوة على ذلك، 2012الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس يف مارس/آذار 

والصني؛ وأن يكون رئيس اللجنة الرئيسـية الثانيـة مـن بلـد ينتمـي إىل       77الرئيسية األوىل من بلد من خارج جمموعة الـ

 والصني. 77جمموعة الـ

 

اجمللس على أن يرجئ إىل دورتـه احلاديـة واخلمسـني بعـد املائـة مسـألة ترشـيح مرشـحني للمناصـب           ووافق -31

 التالية:
 

 رئيسا اللجنتني الرئيسيتني للمؤمتر؛ (أ)

 وترشيح ثالثة نواب لرئيس املؤمتر؛ ()ب

 وسبعة أعضاء منتخبني يف اللجنة العامة للمؤمتر؛ ()ج

 وتسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض. ()د

 

 .اجمللس على أن يوصي املؤمتر بدعوة فلسطني إىل املؤمتر بصفة مراقب ووافق -32

 

 101117-1015برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

 

 ووافـق بهذا التقريـر   املرفق حاءالوارد يف  2018-2012استعرض اجمللس برنامج عمله املتعدد السنوات للفرتة  -33

 .عليه
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على مواصلة استخدام االجتماعـات غـري الرمسيـة الـيت يـدعو       ووافقلوثيقة احلية لطبيعة الوأشار اجمللس إىل  -34

الرئيس املستقل للمجلس إىل عقدها مـع رؤسـاء ونـواب رؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة، باعتبارهـا منتـدى لالسـتمرار يف          

 .مناقشة الوثيقة وتنقيحها

 

ميمها على األعضـاء ومواصـلة   اجمللس على إحالة أي تعديالت مقرتحة إىل الرئيس املستقل للمجلس لتع ووافق -32

 مناقشتها خالل االجتماعات غري الرمسية.

 

 18حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته التاسعة واألربعن بعد املائة

 

لوثيقة وأحاط علما حبالة تنفيذ القرارات املتخذة يف دورتيه الثامنـة واألربعـني بعـد    ل عن تقديرهاجمللس  أعرب -32

 بالرتتيب(. 2014يونيو/حزيران  20-12و 2013ديسمرب/كانون األول  2-2والتاسعة واألربعني بعد املائة ) املائة

 

 لقرارات املبينة على أنها جارية.اجمللس األمانة على مواصلة إمتام تنفيذ ا وشجع -37

 

اسـرتاتيجيات الشـراكة مـع منظمـات     بشأن التقـارير املرحليـة عـن تنفيـذ      3اجمللس أن ي شار إىل البند  وطلب -38

 .جاري تنفيذهاخلاص واملنظمات اإلقليمية على أنه بند  عاجملتمع املدني والقطا

 

 املسائل األخرى
 

 19انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 

اجمللـس سـتة أعضـاء يف اجمللـس التنفيـذي       انتخـب ، 2011يوليو/مّتـوز   2الصادر يف  7/2011عمالع بالقرار  -39

( 2017ديسـمرب/كانون األول   31إىل  2012يناير/كـانون الثـاني    1لربنامج األغذية العـاملي، ملـدة ثـالث سـنوات )مـن      

 :حبسب التوزيع التالي
 

 ليبيا :القائمة ألف •

  مجهورية إيران اإلسالمية :القائمة باء •

 الربازيل :القائمة جيم •

 أسرتاليا والدامنرك :دال القائمة •

 بولندا :القائمة هاء •
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 101320عن أنشطته يف عام  التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 

ربنامج األغذيـة العـاملي إىل اجمللـس االقتصـادي     اجمللس التنفيذي لاجمللس بالتقرير السنوي املقدم من  رحب -40

وأشار إىل أن هذا التقرير ي قّدم ألول مـرة   ،وأقره 2013واالجتماعي وإىل جملس منظمة األغذية والزراعة عن أنشطته لعام 

 .يف شكل تقرير األداء السنوي

 

 :وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي -41
 

األخـرى الـيت توجـد مقارهـا يف      هود برنامج األغذية العاملي الرامية إىل تعزيز التعاون مع املنظمـات   رّحب )أ(

 ، ال سيما يف ما يتعلق مبواصلة الدعم املقدم إىل جلنة األمن الغذائي العاملي؛روما

 ةاســرتاتيجيع مبشــاركة الربنــامج يف اجلهــود املبذولــة يف جمــالي الشــراكات والتنســيق، متاشــياع مــ  رحــبو )ب(

متت املوافقة عليها مؤخراع، ومبشاركته مع الشركاء يف حتـدي القضـاء علـى اجلـوع      اليتالشراكات يف املنظمة 

، فضال عـن مشـاركته النشـطة يف التحضـري للقمـة العامليـة للعمـل اإلنسـاني         2012 عاموخطة التنمية ملا بعد 

 ؛2012املزمع انعقادها عام 

اجمية واهليكلية اليت ن فذت يف برنامج األغذية العاملي خالل السنة املاضـية يف  التغيريات الرب أهمية أشار إىلو )ج(

 ا؛إطار املبادرة االتوافق مع الغرض

قام بتنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي جيـري كـل أربـع سـنوات يف تقريـر      قد أشار إىل أن الربنامج و )د(

بـني  فيمـا  األداء السنوي، مع الرتكيز بشكل خاص على املساواة بني اجلنسني، وتنميـة القـدرات، والتعـاون    

، واإلدارة بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، واتوحيد األداءا، واملواءمة مـع جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة     

 القائمة على النتائج، واالتساق وتبسيط املمارسات التجارية؛

االسـتجابة إىل االحتياجـات اإلنسـانية يف حـاالت      األداء القوي لربنامج األغذية العاملي يف جمالحاط علما بأو )هـ(

 الطوارئ املعقدة من الدرجة الثالثة.

 

 شرتك بن نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية امل

 21منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

 

لنتائج الناجحة اليت حققها املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )املـؤمتر( الـذي   ل عن ارتياحهاجمللس  أعرب -42

، 2014نوفمرب/تشـرين الثـاني    21إىل  19اشرتك يف تنظيمه كل من الفاو ومنظمة الصحة العاملية يف روما يف الفـرتة مـن   
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باعتمـاد وثـيقيت النتـائج مـن      ورحـب وأثنى على جهود مجيع أصحاب املصلحة الذين ساهموا يف ضـمان هـذا النجـاح.    

 .جانب املؤمتر، أي إعالن روما عن التغذية وإطار العمل املصاحب له

 

وبالتـالي إىل أهميـة قيـام الفـاو بتعزيـز       ،املؤمتر من اهتمام عاملي رفيع املسـتوى  وأشار اجمللس إىل ما استقطبه -43

 :املقارنة ملعاجلة سوء التغذية واألمن الغذائي. وبناء على ذلك، فإّن اجمللس اميزته
 

لألمـم   للطلب الذي تقدم به املديران العامان للفاو ومنظمة الصـحة العامليـة إىل األمـني العـام     أعرب عن تقديره )أ(

املتحدة بدعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل إقرار إعالن روما عن التغذية وإطار العمـل، والنظـر يف إعـالن    

 ؛2022إىل عام  2012عقد للعمل من أجل التغذية من عام 

باملبادرة الرامية إىل إنشاء حساب أمانـة للعمـل مـن أجـل التغذيـة لـدعم احلكومـات بهـدف حتويـل           رحبو )ب(

 لمؤمتر إىل إجراءات ملموسة؛لااللتزامات اخلاصة 

 على مواصلة تعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع باعتبارها موضوعاع شامالع؛ شجعو )ج(

على إنشاء آلية متسقة لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج املؤمتر، بالتعاون مع الشركاء اآلخرين  الفاو شجعو )د(

 .املتحدةيف األمم 

 

اجمللس إىل أن اجلهود الرامية إىل حتسني التنسيق بشـأن التغذيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة جيـب أن        وأشار -44

بالنظر يف اختاذ مزيد من اخلطوات لتمكني جلنة األمن الغذائي العـاملي مـن    ورحبز اآلليات املوجودة. على تعزي ترتكز

 .دد أصحاب املصلحة العاملي املناسب بشأن التغذيةأن تشّكل املنتدى احلكومي الدولي املتع

 

إىل إدراج إطـار   وأعرب عن تطلعـه عنصراع رئيسياع من التنمية املستدامة،  شّكلتاجمللس على أن التغذية  وشدد -42

 .2012العمل يف خطة التنمية ملا بعد عام 

 

 22ميدالية مارغريتا ليزاراغا

 

اجمللس ترشيح مجاعة العمل املعنية بوقف الصيد غري القانوني، واقرتح أن يسّلم املدير العـام امليداليـة إىل    أقّر -42

 .2012ديسمرب/كانون األول  31مجاعة العمل خالل حفل خاص يعقد قبل 
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 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات 

 101623-1014الرئيسية األخرى يف الفرتة 

 

 .2012وأحاط علما مبشروع اجلدول الزمين لعام  2012اجمللس على اجلدول الزمين املقرتح لعام  وافق -47

 

 24جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسن بعد املائة للمجلس

 

 (.2012احلادية واخلمسني بعد املائة )مارس/آذار  لدورتهاجمللس جدول األعمال املؤقت  أقّر -48

 

 25التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة

 

 اجمللس على العروض املقدمة عن املواضيع التالية:   أثنى -49
 

الشامل للتنميـة   ضمن إطار الربنامج 2022الشراكة املتجددة لنهج موحد للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول  أ()

  الزراعية يف أفريقيا؛

ــة        )ب( ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــني منظمـ ــرتكة بـ ــذائي املشـ ــتور الغـ ــة الدسـ ــون هليئـ ــابعة والثالثـ ــدورة السـ  الـ

 ومنظمة الصحة العاملية؛

 ؛الربنامج العاملي لألمن الصحي (ج)

 ؛(2014سبتمرب/أيلول  23املعين باملناخ الذي دعا إليه األمني العام لألمم املتحدة )نيويورك،  القمةمؤمتر  (د)

ؤمتر األطراف(/ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد االجتماع الثاني عشر مل) البيولوجياتفاقية التنوع  (ـه)

 ها؛اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام

املعاهـدة الدوليـة بشـأن املـوارد الوراثيـة       :تعزيز النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعهـا  (و)

 لألغذية والزراعة؛ النباتية

  ؛2012الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام  (ز)

 العاملية املعنية باهلجرة؛ اجملموعة (ح)
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 26أساليب عمل اجمللس

 

 علـى مواصـلة   وشـجع اجمللس باملبـادرات الـيت اختـذتها األمانـة لتحسـني أسـاليب عمـل اجمللـس،          رحب -20

 القيام بالتحسينات.

 

 27تعين ممثل عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية

 

، نيابـة  اجمللسقام )ج( من الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، 2املادة عمال بأحكام  -21

 :على النحو التاليوذلك  ،للموظفنيتعيني عضو مناوب واحد يف جلنة املعاشات التقاعدية  بتأكيدعن املؤمتر، 
 

 :2017ديسمرب/كانون األول  31 يفللفرتة املنتهية  )أ(
 

لدولـة بوليفيـا املتعـددة     ، املمثلة الدائمة املناوبـة Roxana Oller Catoiraة السيد املناوبالعضو 

 لدى الفاو القوميات
 

اليت عّينها املؤمتر  لدى املنظمة لباراغواي، املمثلة الدائمة املناوبة Lorena Patiñoالسيدة  حمللتحل 

ــرتة مــن   ــثالثني للف ــة وال ــه الثامن ــاني  1يف دورت ديســمرب/كانون األّول  31إىل  2012يناير/كــانون الث

 كمل الفرتة املتبقية من واليتها.ت ، و2017

 

 28بيان ممثل هيئات املوظفن يف منظمة األغذية والزراعة

 

 اهليئات املمثلةبيان نيابة عن باحتاد موظفي اخلدمات العامة  عن Susan Murrayالسيدة  أدلت -22

 ملوظفي املنظمة.
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 املرفق ألف

 بعد املائة للمجلس اخلمسونجدول أعمال الدورة 

 

 إجراءات الدورة

 الزميناعتماد جدول األعمال واجلدول  -1

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

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية الناشئة عن: –اللجان الفنية   -3

 (2014يونيو/حزيران  13-9والثالثني للجنة مصايد األمساك )تقرير الدورة احلادية  3-1

 (2014يونيو/حزيران  27-23تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات ) 3-2

 (2014أكتوبر/تشرين األول  3 -ل سبتمرب/أيلو 29تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة ) 3-3

 (2014أكتوبر/تشرين األول  9-7مشكالت السلع )تقرير الدورة السبعني للجنة  3-4

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السادسة واخلمسني بعد  -4

 (2014نوفمرب/تشرين األول  2املائة للجنة املالية )

 (2014لثاني نوفمرب/تشرين ا 7-3تقرير الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) -2

( والدورة السادسة واخلمسني 2014أكتوبر/تشرين األول  28-27تقريرا الدورة اخلامسة واخلمسني بعد املائة ) -2

 ( للجنة املالية2014نوفمرب/تشرين الثاني  7-3بعد املائة )

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 (2014أكتوبر/تشرين األول  18-13ن الغذائي العاملي )تقرير الدورة احلادية واألربعني للجنة األم -7

 املسائل الدستورية والقانونية

 (2014أكتوبر/تشرين األول  23-20تقريـر الدورة التاسعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) -8

 املسائل املتعلقة باحلوكمة

 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة -10

الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس  -11

 خبصوص موضوع النقاش العام يف املؤمتر(
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 2018-2012برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  -12

ــة      -13 ــد املائــ ــني بعــ ــعة واألربعــ ــه التاســ ــس يف دورتــ ــذها اجمللــ ــيت اختــ ــرارات الــ ــذ القــ ــة تنفيــ  حالــ

 (2014يونيو/حزيران  12-20)

 املسائل األخرى

 برنامج األغذية العاملي -14

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 14-1

 2013العاملي عن أنشطته يف عام  ألغذيةالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج ا 14-2

 والزراعة ومنظمة الصحة العاملية نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املشرتك بني منظمة األغذية -12

 ميدالية مارغريتا ليزاراغا -12

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  -17

2014-2012 

 (2012جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس )مارس/آذار  -18

 راعةالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والز -19

 أساليب عمل اجمللس -20

 أية مسائل أخرى -21

 تعيني ممثل عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية 21-1

 بيان ممثل هيئات املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة 22-2
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 املرفق باء

 قائمة بالوثائق

 
CL 150/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 150/2 تقرير الدورة التاسعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  23 – 20)روما، 

CL 150/3 عضوية اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

CL 150/4 تقرير الدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية 

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني  3-7)

CL 150/5 تقرير الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني  7-3)روما، 

CL 150/6 والدورة  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني  2) السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

CL 150/7  2018-2012برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

CL 150/8  (2012مارس/آذار  27-23بعد املائة للمجلس )ترتيبات الدورة احلادية واخلمسني 

 (2012يونيو/حزيران  13-2والدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )

CL 150/9 استعراض مستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

CL 150/10 ومنظمة  املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 الصحة العاملية

CL 150/11  تقرير الدورة اخلامسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية 

 (2014أكتوبر/تشرين األول  28-27)روما، 

C 2015/LIM/10-

CL 150/12 
املقدم إىل اجمللس  2013التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي لعام 

 االقتصادي واالجتماعي وجملس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

  

  C 2015سلسلة الوثائق 

C 2015/5 A  2013-2012احلسابات املراجعة 

C 2015/5 B  تقرير املراجع اخلارجي –اجلزء باء  2013-2012 –احلسابات امُلراَجعة 
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C 2015/20  احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العامليتقرير الدورة  

 (2014أكتوبر/تشرين األول  18-13)روما، إيطاليا، 

C 2015/21 تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة  

 (2014أكتوبر/تشرين األول  3 -سبتمرب/أيلول  29)

C 2015/22 (2014أكتوبر/تشرين األول  9-7) تقرير الدورة السبعني للجنة مشكالت السلع 

C 2015/23 تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك  

 (2014يونيو/حزيران  13-9)روما، 

C 2015/24 (2014يونيو/حزيران  27-23)روما،  تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات 

  

 CL 50 INFسلسلة الوثائق 

CL 150/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 150/INF/2 (2012)مارس/آذار  جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس 

CL 150/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

CL 150/INF/4 األغذية والزراعة التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة 

CL 150/INF/5 عن أساليب عمل اجمللس مذكرة 

CL 150/INF/6 ميدالية مارغريتا ليزاراغا 

CL 150/INF/7  لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدةاستعراض النظم املركزية (JIU/REP/2012/8) 

CL 150/INF/8 استعراض االتفاقات الطويلة األجل يف جمال املشرتيات يف منظومة األمم املتحدة 

(JIU/REP/2013/1) 

CL 150/INF/9 ،تهيئتهم مبا يف ذلك  عملية اختيار املنسقني اإلقليميني املقيمني لألمم املتحدة، وتعيينهم

 (JIU/REP/2013/3)الوثيقة  وتدريبهم وتقديم الدعم ألعماهلم

CL 150/INF/10 قائمة بالوثائق 

  

 CL 150 LIMالوثائق  سلسلة

CL 150/LIM/1 واالجتماعات  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة

 2012-2014الرئيسية األخرى يف الفرتة 

CL 150/LIM/2  2014نوفمرب/تشرين الثاني  24حالة االشرتاكات املقررة اجلارية واملتأخرات حتى 

CL 150/LIM/3 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj617E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj617E.pdf


B3 CL 150/REP 

 

 

CL 150/LIM/4 يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس 

CL 150/LIM/5 تعيني ممثل ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني 

CL 150/LIM/6 املؤمترات اإلقليمية  األولويات اليت تتماشى مع األهداف االسرتاتيجية كما حددتها

 2014واللجان الفنية خالل عام 

Cl 150/LIM/7  ملنظمة األغذية والزراعة والتسلسل اإلداري فيهاحملة عامة عن هيكل األجهزة الرئاسية 

  

  وثائق أخرى

 قائمة باملندوبني واملراقبني 

 عرض ألساليب عمل جملس منظمة األغذية والزراعة 

 CL 150 REPسلسلة وثائق 

  

  CL 150/REP/1من 
 CL 150/REP/20.2إىل 

 مشاريع تقارير اجللسة العامة

  

 CL 150 PVسلسلة وثائق 

  

 CL 150/PV/1من 
 CL 150/PV/7إىل 

 احملاضر احلرفية للجلسة العامة

  

 CL 150 ODسلسلة وثائق 

  

 CL 150/OD/1من 
 CL 150/OD/5إىل 

 برامج عمل اليوم
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 املرفق جيم

 مشروع قرار للعرض على املؤمتر

 1013-1011حسابات املنظمة املراجعة للفرتة 

 

 

 إن املؤمتر،

 

 بعد املائة للمجلس، اخلمسونيف تقرير الدورة  بعد أن نظر

 

 وتقرير املراجع اخلارجي عنها، 2013-2012احلسابات املراجعة للمنظمة للفرتة  وبعد أن فحص

 

 على احلسابات املراجعة. يوافق
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 دالاملرفق 

 للعرض على املؤمترمشروع قرار 

 من الالئحة العامة للمنظمة 33التعديالت على املادة 

 
 

 إن املؤمتر،

 

 بأن جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( قامت، يف دورتها األربعني، اليت عقدت يف روما خالل الفرتة  إذ يذكر 

  من الالئحة العامة للمنظمة؛ 33، باستعراض وإقرار التعديل املقرتح على املادة 2013أكتوبر/تشرين األول  11إىل  7 من

 

  دســـــتورية والقانونيـــــة، يف دورتهـــــا التاســــعة والتســـــعنيال الشــــؤون جلنــــة بــــآراء علمــــا أخــــذ أن وبعــــد  

                                       للمنظمة؛ العامة الالئحة من  33(، بشأن التعديل املقرتح على املادة 2014أكتوبر/تشرين األول  23-20روما، )

 

 املقرتح التعديل أقر( 2014 األول كانون/ديسمرب 2-1 رومـا،) املائة، بعد اخلمسني دورته يف اجمللس، أن يرى وإذ 

                   عليه؛ للموافقة املؤمتر إىل إحالته على ووافق

 

 :1من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي 33تعديل املادة  يقرر
 

 33املادة "

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 التشكيل واملشاركة -ألف

)...( 

 (:جيوز للجنة أن تعقد دورة استثنائية )أو خاص -7

 إذا قررت اللجنة ذلك خالل أي دورة عادية أ()

 أوإذا قرر املكتب ذلك؛  ب()

 .اإذا طلب ذلك ما ال يقل عن األغلبية البسيطة من الدول األعضاء ج()

                                                 
 .حروف مائلة ووضع خط حتتهايشار إىل اإلضافات باستخدام   1
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 هاءاملرفق 

 1االتفاق املعدل إلنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

 

 الديباجة:
 

 إّن األطراف املتعاقدة،

 

اليت سرى مفعوهلـا يف  إىل األحكام الدولية ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  تشريإذ  تأخذ يف االعتبارإذ 

)ويشار إليها يف مـا بعـد باتفاقيـة األمـم املتحـدة(، والـيت تقتضـي مـن مجيـع أعضـاء            1994نوفمرب/تشرين الثاني  12

 ، 1982ديسمرب/كانون األول  10، املؤرخة يف تمع الدولي التعاون على صيانة وإدارة املوارد البحرية احليةاجمل

 

ديسـمرب/كانون األول   10إىل اتفاق تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، املؤرخـة يف          تشري أيضًاإذ 

 ، بشأن حفـ  وإدارة األرصـدة السـمكية املتداخلـة املنـاطق واألرصـدة السـمكية الكـثرية االررـال، املؤرخـة           1111

، واتفـاق تعزيـز امتثـال سـفن الصـيد يف أعـالي البحـار للتـدابري الدوليـة للحفـ            1115ديسمرب/ كـانون األول   4يف 

وك الدولية األخرى ذات الصـلة املتعلقـة ظفـ     ، وكذلك الصك1113نوفمرب/تشرين الثاني  14واإلدارة، املؤرخة يف 

 ،وإدارة املوارد البحرية احلّية

 

الـذي أقـره مـؤمتر األمـم املتحـدة       21من جدول أعمـال القـرن    17وإذ تالحظ أيضا األهداف والغايات الواردة يف الفصل 

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشـيد الـيت أقرهـا مـؤمتر منظمـة       تأخذ يف االعتبارإذ و 1992املعنى بالبيئة والتنمية لعام 

، والصكوك املتصلة بهـا  1115أكتوبر/تشرين األول  31يف دورته الثامنة والعشرين يف األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

ات مسكيـة  وإذ تالحظ أيضا أنه قد   التفاوض بشأن صكوك دولية أخرى لصـيانة ززونـ   ،واليت اعتمدها مؤمتر الفاو

 ،معّينة وإدارتها

 

واستخدامها استخداماع سليماع يف البحر األبـيض املتوسـط   احلية وارد البحرية امليف تنمية  وإذ جتمع بينها مصلحة متبادلة

  ا(،  اإلقليما منطقة التطبيق")ي شار إليها يف ما بعد بـ ا واملياه املتصلة بهماوالبحر األسود 

                                                 
 مالحظة للقارئ. يف هذه الوثيقة:   1

 وي قرَتح االحتفاظ به؛ . الن  باألحرف العادية مستمد من اتفاق إنشاء هيئة مصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط املرعي حالياع (1)

 موجود يف الن  املرعي حالياع التفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط، وي قرَتح حموه؛ حمذوفاعالن  الذي يظهر  (2)

ن  جديد بالنسبة إىل الن  املرعي حالياع التفـاق إنشـاء اهليئـة العامـة ملصـايد أمسـاك البحـر         رته خط وباخلط العريضالن  الذي يظهر  (3)

 .األبيض املتوسط، وي قَترح ضمه
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 ،خبصائص األقاليم الفرعية املختلفة يف منطقة التطبيق تقّروإذ 

 

على ضمان الصون الطويل األجل واالستخدام املستدام للموارد البحرية احليـة والـنظم اإليكولوجيـة     عقدت العزموإذ 

 ،البحرية يف منطقة التطبيق

 

املستمدة من االستخدام املستدام للموارد البحريـة احليـة يف    بالفوائد االقتصادية واالجتماعية والتغذوية تعرتفوإذ 

 ،منطقة التطبيق

 

الدول ُمطالبة مبوجب القـانون الـدولي بالتعـاون علـى حفـ  وإدارة املـوارد البحريـة احليـة،          بأن تعرتف كذلكوإذ 

 ،ومحاية نظمها اإليكولوجية

 

أّن تربية األحياء املائية املسؤولة تقّلص الضغوطات علـى املـوارد البحريـة احليـة، وتقـوم بـدور حيـوي يف         تؤكدوإذ 

 ،تعزيز وحسن استخدام املوارد البحرية احلية، مبا يف ذلك األمن الغذائي

 

لـيص اـاطر   احلاجة إىل تفادي التأثريات السلبية على البيئة البحرية، وحفـ  التنـوع البيولـوجي، وتق    تدركوإذ 

 اآلثار الطويلة األجل أو اليت يصعب عالجها الستخدام واستغالل املوارد البحرية احلّية،

 

 الغاية، هلذه حتقيقاع التعاون وبتعزيز وإذ تسلم بأهمية صون مصايد األمساك وإدارتها يف اإلقليم، 

 

أن التدابري الفعالة للحف  واإلدارة جيب أن تستند إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحـة وإىل تطبيـق الـنهج     تدركوإذ 

 ، التحوطي

 

أهمية جمتمعات الصيد الساحلية واحلاجة إىل إشراك منظمات الصيادين واملنظمـات املهنيـة ذات الصـلة،     تدركوإذ 

 ومنظمات اجملتمع املدني يف عمليات اختاذ القرارات،

 

 على التعاون بصورة فعالة ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وردعه، والقضاء عليه، عقدت العزموقد 

 

باالحتياجات اخلاصة للدول النامية بغيـة مسـاعدتها علـى املشـاركة علـى اـو فعـال يف حفـ  املـوارد           رتفتعوإذ 

 البحرية احلية وإدارتها وتنميتها،
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منها بأن حف  املوارد البحرية احلية واستخدامها علـى اـو مسـتدام يف منطقـة التطبيـق، ومحايـة الـنظم         اقتناعًاو

 د فيها هذه املوارد، تؤدي دورًا هامًا يف سياق النمو األزرق والتنمية املستدامة،اإليكولوجية البحرية اليت توج

 

باحلاجـة إىل إنشـاء اهليئـة العامـة      تقّروإذ  ترغب يف تيسري بلوغ أهدافها من خالل التعاون الدولي الذي سيتعزز بإنشاء

( هلـذه األغـراض ضـمن إطـار منظمـة      "GFCMعلى أن يكون امسهـا املختصـر "  ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط )

 من دستورها، 14األغذية والزراعة، مبوجب املادة 

 

 اتفقت على ما يلي:

 

 )جديد( استخدام املصطلحات :1املادة 

 

 :ألغراض هذا االتفاق -1
 

ديسـمرب/كانون األول   10" اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار املؤرخـة يف       1111تعين "اتفاقيـة عـام    )أ(

 ؛1111

 

ــام    )ب( ــاق ع ــين "اتف ــة يف      1115يع ــار املؤرخ ــانون البح ــدة لق ــم املتح ــة األم ــام اتفاقي ــذ أحك ــاق تنفي  " اتف

بشأن حف  وإدارة األرصـدة السـمكية املتداخلـة املنـاطق واألرصـدة السـمكية        1111ديسمرب/ كانون األول 

 ؛1115ديسمرب/كانون األول  4الكثرية االررال املؤرخة يف 

 

 املوارد املائية احلية؛ استزراعتعين "تربية األحياء املائية"  )ج(

 

 ؛4يعين "الطرف املتعاقد" أي دولة ومنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تتألف منها اهليئة عماًل باملادة  )د(

 

م يف املنظمـة ودول غـري أعضـاء مثـل أعضـاء األمـ       يعين "طرف غري متعاقد متعاون" عضو أو عضو منتسـب  )هـ(

املتحدة أو أي من وكاالتها املتخصصة غري املرتبطة رمسيًا مثل طرف متعاقد يف اهليئة، تتقيد بالتوصـيات  

 )ب(؛1امُلشار إليها يف املادة 

 

يعين "الصيد" البحث عن موارد ظرية حية أو اجتذابها، أو رديد أماكنها، أو صـيدها، أو أخـذها، أو    )و(

ؤدي بشـكل معقـول إىل اجتـذاب املـوارد البحريـة احليـة، أو رديـد        حصادها، أو أي نشاط ُيتوقـع أن يـ  

 أماكنها، أو صيدها، أو أخذها أو حصادها؛
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"طاقات الصيد" تعين الكمية القصوى من األمساك اليت ميكن اصـطيادها يف مصـيد األمسـاك أو مـن جانـب       )ز(

ينة، أو أسـطول( خـالل فـرتة    وحدة صيد واحدة )مثاًل، صياد األمساك، أو جمتمع مـن الصـيادين، أو سـف   

زمنية )موسـم، سـنة(، حسـب الكتلـة احليويـة ألرصـدة األمسـاك وهيكلـها العمـري، والوضـع احلـالي            

 للتكنولوجيا، يف غياب أي رديدات منّظمة للمصيد، ويف حال اسُتخدمت بالكامل كافة الوسائل املتاحة؛

 

سـتخدم يف منـاطق صـيد األمسـاك خـالل وحـدة       "جهود الصيد" تعين كمية معدات الصيد من نوع حمّدد ُت )ح(

عـدد الصـنانري املوضـوعة يف اليـوم، أو عـدد محـوالت        زمنية حمددة )كساعات جـّر الشـباك يف اليـوم، أو   

الشباك يف اليوم. وحن ُيستخدم نوعان أو أكثر من معـدات الصـيد، ينبغـي تكييـف اجلهـود املعنيـة مـع        

 بعض األنواع املوّحدة قبل إضافتها؛

 

تعين "األنشطة املتعلقة بالصيد" أي عملية تدعم أنشطة الصيد أو متّهد هلا، مبا يف ذلـك إنـزال األمسـاك،     )ط(

، والوقـود،  بالعـاملن أو تغليفها أو جتهيزها، أو نقلها من سفينة إىل أخرى، أو نقلـها، وكـذلك التـزود    

 ومعدات الصيد، واللوازم األخرى؛

 

مـن خطـة العمـل الدوليـة      3إبالغ ودون تنظيم" األنشطة املبينة يف الفقـرة   يعين "الصيد غري القانوني دون )ي(

بشأن منع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء  1001ملنظمة األغذية والزراعة لعام 

 عليه؛

 

د )كمتوسط( من أرصدة يعين "املصيد األقصى املستدام" املصيد املتوازن األعلى نظريًا الذي ميكن أخذه باطرا )ك(

 يف ظل ظروف بيئية قائمة )متوسطة( من دون التأثري بصورة ملحوظة على عملية التكاثر؛

 

"األرصدة املتداخلـة املنـاطق" تعـين األرصـدة داخـل منـاطق اقتصـادية حصـرية ويف منـاطق يف مـا بعـدها             )ل(

 ومتامخة ملناطق اقتصادية خالصة؛

 

مركب من أي نوع، أو زورق ُيسـتخدم، أو ُيجهزـز السـتخدامه، أو ُيعتـزم      تعين "السفينة" أي سفينة، أو )م(

 استخدامه يف الصيد أو أنشطة متعلقة بالصيد.
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 اهلدف :1املادة 

 

منظمـة األغذيـة والزراعـة     دسـتور تنشئ األطراف املتعاقدة مبوجب هذه الوثيقة وضمن إطـار  ( 1-1)املادة القدمية،  -1

هيئة ت عَرف باسم اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط )ويشـار إليهـا    بـ"املنظمة"( املشار إليها يف ما بعد)

 .يف املادة الثالثة أدناهيف ما بعد بـ ااهليئةا(، لغرض ممارسة الوظائف والنهوض باملسؤوليات املبّينة يف هذا االتفاق 

 

صـون املـوارد    اهلـدف مـن هـذا االتفـاق هـو ضـمان      ، التنمية الغرض من اهليئة هو تشجيع( 1 -3)املادة القدمية،  -2

واستخدامها على او مسـتدام علـى املسـتويات     وإدارتها على حنو رشيد واستخدامها على أفضل حنوالبحرية احلية 

 ، إىل جانـب حتقيـق التنميـة املسـتدامة لرتبيـة األحيـاء املائيـة يف       البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية

 .منطقة التطبيق اإلقليم

 

يف املقر الرئيسي للمنظمـة يف رومـا، أو يف   . يف روما، إيطالياللهيئة  املقّر الرئيسي مقريكون ( 11-2)املادة القدمية،  -3

  أي موقع آخر تقرره اهليئة.

 

 (جديدة) منطقة التطبيق :3املادة 

 

 املياه البحرية للبحر األبيض املتوسط، والبحر األسود.تشمل املنطقة اجلغرافية للتطبيق هلذا االتفاق كل  -1

 

ال شيء يف هذا االتفاق، أو أي فعل أو نشاط ُينفَّذ متاشيًا مع هذا االتفاق، ُيعَتَبر إقـرارًا مبطالبـات أو مواقـف أي     -2

 طرف متعاقد يف ما يتعّلق بالوضع القانوني هلذا الطرف املتعاقد ونطاق مياهه ومناطقه.

 

 العضوية :4املادة 

 

اهليئة من أعضاء املنظمة، وأعضائها املنتسبني، ودول األطراف  عضوية أعضاءتتألف  يتأّلف( 2 -1املادة القدمية، ) -1

أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة    غري املتعاقدة يف املنظمة اليت تنتمي إىل عضوية األمم املتحدة، أو أي من وكاالتها املتخصصة ]

 ،[الذرية

 

 تكون:واليت  )أ(
 

 ؛منطقة التطبيق اإلقليمدوالع ساحلية أو دوالع أعضاء منتسبة تقع كليا أو جزئيا يف  (1)
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 منطقـة التطبيـق   اإلقلـيم ، يف أو تنوي صيد األرصدةدوالع أعضاء أو منتسبة تقوم سفنها بصيد األرصدة،  (2)

 اليت يغطيها هذا االتفاق؛
 

( 2( أو )1أي من الدول املشار إليها يف الفقرتني الفـرعيتني )  منظمات للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون (3)

أعاله دولة عضوا فيها، واليت تكون تلك الدولة قد أحالت إليها اختصاصـاع يف مسـائل تـدخل يف جمـال     

 هذا االتفاق؛

 

 .أدناه 13املادة واليت تقبل هذا االتفاق متاشياع مع أحكام  )ب(

 

وفقا ألحكام املادة الثالثة عشرة أدناه، علما بأن هذه األحكام لن تؤثر على مركز العضوية يف اهليئة للدول األطـراف غـري   

املتعاقدة يف األمم املتحدة أو أي من وكاالتها املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت تكون قد أصـبحت طرفـا يف   

. وفى ما خيـ  األعضـاء املنتسـبني، فـإن املنظمـة سـتعرض هـذا االتفـاق ، وفقـا          1923مايو/أيار  22هذا االتفاق قبل 

من الالئحة العامة للمنظمة، إىل السـلطة املسـؤولة عـن العالقـات الدوليـة       3-21من الدستور واملادة  2-14ألحكام املادة 

 .ملثل هذه الدول األعضاء املنتسبة

 

لح "الـيت تقـوم سـفنها"، يف مـا مـّص منظمـة للتكامـل االقتصـادي         ألغراض هذا االتفاق، يعين مصـط )جديدة(  -2

 .اإلقليمي تشكل طرفًا متعاقدًا، سفن دولة عضو يف هذه املنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي اليت هي الطرف املتعاقد

 

 (القدمية جزًءا من املادة الثالثة) املبادئ العامة :5املادة 

 

تنمية املوارد البحرية احلية وصونها وإدارتها على حنـو رشـيد واسـتخدامها علـى أفضـل      الغرض من اهليئة هو تشجيع 

لتحقيـق هـدف هـذا االتفـاق، تقـوم       حنو ممكن إىل جانب حتقيق التنمية املستدامة لرتبيـة األحيـاء املائيـة يف اإلقلـيم.    

 اهليئة مبا يلي:
 

ضمان االستدامة الطويلة األمد ألنشطة الصيد للحفـاظ  اعتماد توصيات حول تدابري الصون واإلدارة ترمي إىل  )أ(

على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية واالجتماعية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ 

ومن خالل اعتماد هكذا توصيات، تولي اهليئة أهمية خاصة إىل التدابري اليت من شأنها منـع الصـيد املفـرط    

وتولي اهليئة أهمية خاصة أيضًا للتأثري املمكن على مصايد األمسـاك الصـغرية   . من الصيد املرجتعوالتقليص 

 احلجم واجملتمعات احمللية؛
 

)ب(، تدابري مالئمة استنادًا إىل املشورة العلمية األفضل املتاحة، مع مراعـاة العوامـل   1صياغة، وفقًا للمادة  )ب(

 ات الصلة؛البيئية واالقتصادية واالجتماعية ذ
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 ؛1115تطبيق نهج احرتازي وفقا التفاق ومدونة سلوك املصايد الرشيدة لعام  )ج(
 

اعتبار تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك مصـايد األمسـاك القائمـة علـى الرتبيـة، وسـيلة لتشـجيع تنويـع          )د(

ذلك، بطريقـة مسـؤولة،   الدخل والنظام الغذائي، وضمان استخدام املـوارد البحريـة احليـة، عنـد القيـام بـ      

 واحملافظة على التنوع الوراثي، وتقليص التأثريات السلبية على البيئة وعلى اجملتمعات احمللية؛
 

تشجيع اتباع نهج إقليمي فرعي، حسب االقتضاء، إزاء إدارة مصايد األمساك وتنمية تربية األحياء املائيـة   )هـ(

 ألسود على او أفضل؛ملعاجلة خصائص البحر األبيض املتوسط والبحر ا
 

اختاذ التدابري املالئمة لضمان االمتثال لتوصياتها ملنع واستئصـال أنشـطة الصـيد غـري القـانوني دون إبـالغ        )و(

 ودون تنظيم؛
 

 تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرارات ويف أنشطة أخرى؛ )ز(
 

 لتحقيق مبادئها كما ترد أعاله.والقيام باألنشطة األخرى ذات الصلة والضرورية للهيئة  )ح(

 

 )املادة الثانية القدمية( اهليئة :6املادة 

 

ي مثل كل طرف متعاقد يف دورات اهليئة مبندوب واحد، وجيوز أن يرافقه مناوب وخرباء ومستشـارون. وال يسـتتبع    -1

يف حـال قيـام املنـاوب بأعمـال      اشرتاك املناوبني واخلرباء واملستشارين يف اجتماعات اهليئة أن هلم حـق التصـويت، إال  

 املندوب أثناء غيابه.

 

 ، يكون لكل طرف متعاقد صوت واحد. وت تَّخذ قرارات اهليئة بأغلبيـة األصـوات املـدىل بهـا،    3رهناع بأحكام الفقرة  -2

 إال إذا نّ  هذا االتفاق على غري ذلك .ويتألف النصاب من أغلبية جمموع أعضاء اهليئة. 

 

 للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون طرفاع متعاقداع يف اهليئـة حـق اإلدالء، يف أي اجتمـاع تعقـده اهليئـة     جيوز ملنظمة  -3

 أو يعقده أي جهاز فرعي تابع هلا، بعدد من األصوات يعادل عـدد الـدول األعضـاء فيهـا الـيت هلـا حـق التصـويت يف        

 تلك االجتماعات.

 

ون طرفاع متعاقداع يف اهليئة حقوق العضوية، علـى أسـاس املناوبـة مـع     متارس منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تك -4

الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاع متعاقدة يف اهليئة يف اجملاالت الداخلة يف اختصاصاتها. وفى حال ممارسة منظمة 

الدول األعضـاء فيهـا حقهـا    التكامل االقتصادي اإلقليمي اليت هي طرف متعاقد يف اهليئة حقها يف التصويت، ال متارس 

 يف التصويت، والعكس بالعكس.
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جيوز ألي طرف متعاقد يف اهليئة أن يطلب من منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون طرفـاع متعاقـداع يف اهليئـة،     -2

ادي أو من الدول األعضاء اليت هي أطـراف متعاقـدة يف اهليئـة، تقـديم معلومـات عـن أي مـن منظمـة للتكامـل االقتصـ          

اإلقليمي اليت هي طرف متعاقد أو دوهلا األعضاء هي جهة االختصاص يف ما يتعلق بأي مسـألة حمـددة. وتقـدم منظمـة     

 للتكامل االقتصادي اإلقليمي أو الدول األعضاء املعنية هذه املعلومات بناء على هذا الطلب.

 

اع يف اهليئـة، أو الـدول األعضـاء فيهـا الـيت هـي       حتدد منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي اليت تكون طرفاع متعاقـد  -2

أطراف متعاقدة يف اهليئة، قبل أي اجتماع تعقـده اهليئـة أو جهـاز فرعـي هلـا، أيـاع مـن منظمـة التكامـل االقتصـادي           

اإلقليمي أو الدول األعضاء فيها هي جهة االختصاص بالنسبة ألي مسألة حمددة سيبحثها االجتمـاع، وأيـا مـن منظمـة     

االقتصادي اإلقليمي أو الدول األعضاء فيها ستكون اجلهة اليت متارس حق التصويت بالنسبة لكل بند من بنـود   التكامل

جدول األعمال. وليس يف هذه الفقرة ما مينع منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون طرفاع متعاقداع يف اهليئـة أو الـدول   

ة من إصدار إعالن واحد ألغراض هذه الفقـرة، وهـو إعـالن يظـل سـاريا      األعضاء فيها اليت هي أطراف متعاقدة يف اهليئ

بالنسبة للمسائل وبنود جدول األعمال اليت تبحث يف مجيع االجتماعات التالية رهنا باالسـتثناءات أو التعـديالت الـيت    

 حتدد قبل أي اجتماع من االجتماعات.

 

سائل نقل االختصاص بشأنها إىل منظمة التكامل االقتصادي يف احلاالت اليت يغطى فيها أحد بنود جدول األعمال م -7

اإلقليمي ومسائل تقع ضمن اختصاص الدول األعضاء فيها، جيوز لكل من منظمة التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي والـدول     

خلـة  األعضاء فيها املشاركة يف املناقشات. ويف مثل هذه احلـاالت ال يراعـي االجتمـاع، لـدى اختـاذ القـرار، سـوى مدا       

 الطرف املتعاقد الذي له حق التصويت. 

 

ألغراض حتديد النصاب ألي اجتماع تعقده اهليئة، يؤخذ وفد منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي اليت تكون طرفـاع   -8

 متعاقداع يف اهليئة يف احلسبان يف حدود ما يكون له حق التصويت يف االجتماع املطلوب له النصاب. 

 

الية الكلفة على تواتر الدورات، ومدتها وجدولتها وغريها من االجتماعات واألنشطة اليت ُتعقـد  ينطبق مبدأ فع -1

 رت رعاية اهليئة.

 

 أعضاء املكتب :7املادة 

 

ويشكل هؤالء األعضـاء  بأغلبية الثلثني.  رئيسًا ونائيب رئيس رئيساع ونائيب رئيستنتخب اهليئة ( 9-2)املادة القدمية 

 .اهليئة الذي سوف يعمل وفقًا لالختصاصات احملددة يف الالئحة الداخليةالثالثة مكتب 

 

يدعو رئيس اهليئة يف العادة إىل عقد دورة عادية للهيئة مرة كل عام ما مل تقـرر أغلبيـة األعضـاء خـالف ذلـك. وحتـدد       

 .اهليئة مكان انعقاد مجيع دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع املدير العام للمنظمة
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 )جزًءا من املادة الثالثة القدمية(  وظائف اهليئة :1املادة 

 

 التالية:   واملسؤولياتبالوظائف  وفقا ألهدافها ومبادئها العامة، تضطلع اهليئة
 

ملواصلة استعراض حالة هـذه املـوارد، مبـا يف    بصورة منتظمة؛  وتقييمهااستعراض حالة املوارد البحرية احلّية  )أ(

 ومستويات استغالهلا وحالة مصايد األمساك اليت تعتمد عليها؛ذلك مدى وفرتها 
 

 بتدابري مالئمة، مبا يف ذلك: بصياغة والتوصية 13املادة  املادة اخلامسةألحكام القيام، وفقًا  )ب(
 

 ؛بصورة رشيدةوإدارتها  املوجودة يف منطقة التطبيقلصون املوارد البحرية احلّية  (1)
 

تنظيم أساليب الصيد ؛ ونظمها اإليكولوجية احليةالصيد على املوارد البحرية لتقليص آثار أنشطة  (2)

 ؛احلجم األدنى لوحدات األنواع السمكية حتديدومعداته؛ 
 

خطـط إدارة متعـددة السـنوات تطبـق علـى كـل األقـاليم الفرعيـة اسـتنادًا إىل نهـج للنظـام             لوضع (3)

اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك بهدف ضمان صيانة األرصدة السـمكية فـوق مسـتوياتها ظيـث     

 ؛تنتج املصيد األقصى املستدام، ومبا يّتسق مع اإلجراءات املتخذة أصاًل على الصعيد الوطين
 

اصصة حصريًا للصـيد حلمايـة الـنظم اإليكولوجيـة     مناطق  للصيد املباح أو املمنوع مواسم دلتحدي (4)

البحرية اهلشة، مبا يف ذلك على سبيل املثال وال احلصر مناطق احلضانة ومنـاطق وضـع البـيض،    

 ؛إضافًة إىل تدابري مالئمة قد تتضمنها خطط اإلدارة، أو مكّملًة هلا
 

مـن خـالل وسـائل إلكرتونيـة، عمليـة جلمـع بيانـات ومعلومـات، وتقـدميها،           أمكنلضمان، إن  (5)

والتحقق منها، وختزينها، ونشرها، واتساقها مع السياسات واملتطلبات ذات الصلة بشأن سـرية  

 البيانات؛
 

من أجل الوقاية من الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظـيم، ومنعـه والقضـاء     التدابريالختاذ  (6)

 ، مبا يف ذلك آليات للرصد الفعال، واملراقبة، واإلشراف.عليه
 

حلّل حاالت عدم االمتثال، مبا يف ذلك من خالل نظـام مالئـم مـن التـدابري. ورـّدد اهليئـة هـذا         (7)

 وطريقة تنفيذها يف الئحتها الداخلية؛ النظام من التدابري

  



CL 150/REP E10 

 

 

 ولتنفيذ هذه التوصيات
 
البحـر واملـاء املسـوس     ومصايد األمساك يف مياه التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائيةاملتعلقة ب الربامجتشجيع  )ج(

 ؛الساحلية وحتسينها
 

تـدابري   يوالتوصـية بـأ  لقطـاع الصـيد    بصـورة منتظمـة  اجلوانب االقتصادية واالجتماعية االستعراض  مواصلة )د(

علـى البيانـات واملعلومـات االقتصـادية، والبيانـات واملعلومـات        احلصـول مبـا يف ذلـك   ، تهدف إىل تنميتها

 ؛األخرى املتصلة بعمل اهليئة، وتقييمها
 

التـدريب   أنشـطة ، تعزيز تنمية القدرة املؤسسـية واملـوارد البشـرية، وخاصـة عـن طريـق التعلـيم        تشجيع )هـ(

والتوصية بها وتنسـيقها،  ، ملصايدمجيع جوانب ا يف اختصاص اهليئة جماالتواألنشطة املهنية يف  واإلرشاد

 وتنفيذها حسب مقتضى احلال؛
 

 مع اجملتمع املدني املعين برتبية األحياء املائية، والصيد؛ واملشاوراترسن االتصاالت  )و(
 
تشجيع أنشطة البحوث والتطوير، والتوصية بها، وتنسيقها، وإجراؤها، مبا يف ذلك مشاريع تعاونية يف جمال  )ز(

 مساك واماية املوارد البحرية احلية؛مصايد األ
 

مجع أو نشر أو توزيع املعلومات املتعلقة باملوارد البحريـة احليـة القابلـة لالسـتغالل وباملصـايد الـيت تعتمـد علـى هـذه          

 املوارد؛
 

الداخليـة  واألنظمـة اإلداريـة   ثلثي أعضـائها، الئحتهـا الداخليـة والئحتهـا املاليـة       بأغلبيةاعتماد وتعديل،  ح()

 ؛األخرى اليت قد تكون ضرورية لتأدية وظائفها
 

، واالضطالع بأية وظيفة أخرى قد تكون ضرورية لتحقيـق هـدف   املوافقة على ميزانية اهليئة وبرنامج عملها )ط(

 هذا االتفاق.

 

 )املادة السابعة القدمية( األجهزة الفرعية التابعة للهيئة :1املادة 

 

مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة املسائل ذات الصلة  أجهزة فرعية جلان، حسب املقتضىجيوز للهيئة أن تنشئ،  -1

وُتحـدزد  بأغراض اهليئة ورفع تقارير عنها، وجمموعات العمل لدراسة مشكالت فنية حمددة وتقديم توصـيات بشـأنها.   

خـالل األخـذ يف االعتبـار احلاجـة إىل نهـج إقليمـي فرعـي.         والية األجهزة الفرعية املنشأة يف الالئحة الداخلية من

وجيوز للهيئة وضع آليات خاصة مبنطقة البحر األسـود، تسـعى إىل ضـمان مشـاركة كاملـة للـدول املشـاطئة، وفقـًا         

 .لصفتها داخل اهليئة، يف القرارات املتصلة بإدارة مصايد األمساك
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أعاله بعقـد اجتماعاتهـا بنـاًء علـى دعـوة       1مل امُلشار إليها يف الفقرة وجمموعات الع األجهزة الفرعية اللجانتقوم  -2

بالتشـاور مـع املـدير العـام للمنظمـة، حسـب        الـرئيس  الـرئيس اهليئة يف الزمان واملكان اللذين حيـّددهما   رئيس رئيس

 مقتضى احلال.

 

أعـاله رهنـاع بتـوافر األمـوال      1 الفقرة وجمموعات العمل امُلشار إليها يف لألجهزة الفرعية للجانيكون إنشاء اهليئة  -3

تعـيني   وتوظيـف أو وقبل اختاذ أي قـرار ينطـوي علـى إنفـاق      ،يف الباب ذي الصلة من امليزانية املعتمدة للهيئةالالزمة 

 ، ي عرض على اهليئة تقرير من األمني التنفيذي عن اآلثار اإلدارية واملالية.أخصائيني

 

ممثل واحد يف أي جهاز فرعي وجمموعة عمـل، وجيـوز أن يرافقـه يف الـدورات     جيوز لكل طرف متعاقد تعين  -4

 مناوبون، وخرباء، ومستشارون.

 

يقدم األطراف املتعاقدون املعلومات ذات الصلة بعمـل كـل جهـاز فرعـي وجمموعـة عمـل بطريقـة متكـنهم مـن           -2

 النهوض مبسؤولياتهم.

 

 القدمية()املادة احلادية عشرة  األمانة :10املادة 

 

تتألف األمانة من األمن التنفيذي ومن املوظفن يف اهليئة. ُيعّين األمن التنفيذي وموظفو األمانة ويعملون وفقـًا   -1

لألحكام، والشروط واإلجراءات احملّددة يف دليـل اإلجـراءات اإلداريـة للمنظمـة، ويف النظـامن األساسـي واإلداري       

 طّبق عامًة على املوظفن اآلخرين يف املنظمة.لشؤون املوظفن يف املنظمة كما ُت

 

ي عيَّن املدير العام للمنظمة األمني التنفيذي للهيئة مبوافقة اهليئة، أو مبوافقة األطراف املتعاقدة يف حال تعيينـه بـني    -2

 دورتني عاديتني للهيئة.

 

وفقًا تها، ويرفع تقارير بشأنها إىل اهليئة، سياسات اهليئة وأنشط رصد تنفيذ تنفيذيتوىل األمني التنفيذي مسؤولية  -3

. ويتوىل األمني التنفيـذي أيضـاع مهـام األمـني التنفيـذي لألجهـزة الفرعيـة        لالختصاصات احملددة يف الالئحة الداخلية

 األخرى اليت تشكلها اهليئة، حسب مقتضى احلال.

 

اتها إىل املدير العام للمنظمة، كما ترفع إىل املدير العام ترفع اهليئة، بعد كل دورة، تقريراع يتضمن آراءها وتوصياتها وقرار

للمنظمة أية تقارير أخرى قد تراها ضرورية أو مرغوبـا فيهـا. وترفـع تقـارير اللجـان ومجاعـات العمـل التابعـة للهيئـة          

 .املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذا االتفاق إىل املدير العام للمنظمة من خالل اهليئة
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 )املادة التاسعة القدمية( الرتتيبات املالية :11املادة 

 

جيوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أطرافها املتعاقدة، أن تعتمد وتعدل حسب االقتضاء الئحتها املالية شريطة أن تكـون متسـقة   

املالية التابعة للمنظمة، واليت هلـا  مع املبادئ الواردة يف الالئحة املالية للمنظمة. وتبّلا الالئحة املالية وتعديالتها للجنة 

 .  سلطة رفض الالئحة أو التعديالت إذا ما وجدت أنها ال تتسق مع املبادئ الواردة يف الالئحة املالية للمنظمة

 

لثالث سنوات، وجيوز استعراضها على أساس سنوي خالل تعتمد اهليئة، يف كل دورة عادية، ميزانيتها املستقلة  -1

بتوافق آراء األطراف املتعاقدة فيها، ولكن شريطة أنه لو تعذر، بعد بذل كـل جهـد،    وتعتمد امليزانية الدورة السنوية.

التوصل إىل توافق يف اآلراء أثنـاء الـدورة، فـإن املسـألة سـت عَرض للتصـويت، وت عَتمـد امليزانيـة بأغلبيـة ثلثـي األطـراف            

 املتعاقدة.

 

د سنوياع نصيبه يف امليزانية املستقلة وفقا جلدول اشـرتاكات يتحـّدد طبقـا    يتعهد كل طرف متعاقد يف اهليئة بأن يسد -2

 جلدول تعتمده اهليئة أو تعّدله بتوافق اآلراء. وي دَرج اجلدول يف الالئحة املالية. 

 

يـتعني علـى األطــراف غـري املتعاقــدة يف املنظمـة الــذين يصـبحون أطرافــاع متعاقـدة يف اهليئــة تسـديد اشــرتاكات يف         -3

 صروفات اليت تتكبدها املنظمة يف ما خي  أنشطة اهليئة باملبالا اليت حتددها اهليئة.امل

 

 ت سدَّد االشرتاكات بعمالت قابلة للتحويل احلر، ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك باالتفاق مع املدير العام للمنظمة. -4

 

مـن املنظمـات واألفـراد واملصـادر األخـرى       قبول التربعات وأي شكل آخـر مـن أشـكال املسـاعدة     أيضاجيوز للهيئة  -2

وجيوز للهيئـة أيضـًا قبـول املسـاهمات الطوعيـة العامـة أو تلـك املرتبطـة         لألغراض املتصلة بتحقيق أي من وظائفها. 

مبشاريع أو أنشطة حمددة جتريها اهليئة وتنفذها األمانة. وتودع املساهمات الطوعية والتربعات وأي شكل آخر من 

املالية والالئحـة   الالئحةدات احملصلة يف حساب أمانة ينشئه ويديره املدير العام للمنظمة وفقا ألحكام أشكال املساع

تودع االشرتاكات والتربعات وأي شكل آخر من أشكال املساعدات احملصـلة يف حسـاب أمانـة يـديره     . العامة للمنظمة

 املدير العام للمنظمة وفقا لالئحة املالية للمنظمة.

 

تمتع طرف متعاقد يف اهليئة متأخر عن دفع اشرتاكاته املالية للهيئـة حبـق التصـويت يف اهليئـة إذا بلـا مقـدار       ال ي -2

غـري أنـه جيـوز    السـابقتني  متأخراته ما يعادل أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة عليه عن السـنتني التقـومييتني   

اقتنعت بأن ختّلفه عن السداد يرجع لظروف خارجـة عـن إرادتـه،    للهيئة أن تسمح هلذا الطرف املتعاقد بالتصويت إذا 

 إال أنها ال متّدد حق التصويت بأي حال من األحوال ألكثر من سنتني تقومييتني أخريني.
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 )املادة العاشرة القدمية( املصروفات :11املادة 

 

ورات اهليئـة، ومصـروفات املمـثلني الـذين     حتدد مصروفات املندوبني ومناوبيهم واخلرباء واملستشارين بالنسبة حلضور د

 يوفدون إىل األجهزة الفرعية للهيئة ويتوىل األطراف املتعاقدون املعنيون حتديدها وسدادها. 

 

رئيس اهليئة ونائبـا   ت حدَّد مصروفات األمانة، مبا يف ذلك تكاليف املطبوعات واالتصاالت واملصروفات اليت يتكبدها -1

 الرئيس لدى أدائهم ملهامهم نيابةع عن اهليئة فيما بني دورات اهليئة، وت سدَّد من ميزانية اهليئة.

 

ت حدَّد املصروفات اخلاصة مبشاريع البحث والتطوير اليت يضطلع بها األطراف املتعاقـدون الفرديـون، سـواء بصـورة      -2

 وت سدَّد بواسطة األطراف املتعاقدة املعنية. مستقلة أو بناء على توصية من اهليئة،

 

ت حدَّد املصروفات املتكبدة فيما يتعلق باملشاريع التعاونيـة للبحـث أو التطـوير، وت سـدَّد بواسـطة األطـراف املتعاقـدة         -3

وت سـدد املسـاهمات يف املشـاريع التعاونيـة يف حسـاب      بالشكل والنسب اليت يتفقون عليها، ما مل تتوافر بصورة أخـرى . 

 .املالية والالئحة العامة للفاو الالئحةأمانة تنشئه املنظمة وتديره وفقا ألحكام 

 

 تتحمل ميزانية اهليئة مصروفات اخلرباء املدع ّوين بصفتهم الشخصية حلضور اجتماعات اهليئة وأجهزتها الفرعية. -4

 

ساهمات الطوعية بشكل عام أو يف مـا يتعلـق مبشـاريع أو أنشـطة حمـددة للهيئـة. وتـودع هـذه         جيوز للهيئة أن تقبل امل

املساهمات يف حساب أمانة تنشئه املنظمة. ويكون قبول مثل هذه املساهمات الطوعية وإدارة حساب األمانة وفقاع ألحكـام  

 .املالية والالئحة العامة للفاو الالئحة

 

ن ميزانيتها املستقلة فيما عدا تلك املصـروفات املتعلقـة بـاملوظفني واملرافـق الـيت ميكـن أن       ت سدَّد مصروفات اهليئة م -2

توفرها املنظمة. وت حدَّد املصروفات اليت تتحملها املنظمة وت سدَّد يف حدود ميزانية الفرتة املاليـة الـيت يعـدها املـدير العـام      

 للمنظمة. ويعتمدها مؤمتر املنظمة وفقا لالئحة والقواعد املالية

 

تتحمل احلكومات أو املنظمات املعنية املصروفات اليت يتكبدها املنـدوبون ومنـاوبوهم، واخلـرباء واملستشـارون لـدى       -2

حضورهم دورات اهليئـة وأجهزتهـا الفرعيـة كممـثلني حلكومـاتهم، وكـذلك املصـروفات الـيت يتكبـدها املراقبـون أثنـاء            

، ومـع مراعـاة تـوّفر    17لـدول الناميـة مـن األطـراف املتعاقـدة، وفقـًا للمـادة        وإقرارًا باملتطلبات اخلاصة لالدورات. 

 .األموال، ميكن أن تتحّمل ميزانية اهليئة املصروفات
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 )املادة القدمية اخلامسة(   صنع القرار :13املادة 

 

بأغلبيـة ثلثـي األطـراف املتعاقـدة يف اهليئـة       )ب(1املـادة   3)ب( من املادة 1الفقرة ت عتمد التوصيات امُلشار إليها يف  -1

وكـل  إىل كّل طرف متعاقد،  األمن التنفيذي رئيس اهليئةاحلاضرين واملصوتني. وي رَسل ن  هذه التوصيات من جانب 

 .طرف متعاون غري متعاقد واألطراف غري املتعاقدة ذات الصلة

 

ة يف اهليئة بإعطاء مفعـول ألي توصـية يـتّم اعتمادهـا مبوجـب      مع مراعاة أحكام هذه املادة، تتعهد األطراف املتعاقد -2

، بدءاع من التاريخ الذي حتّدده اهليئة، على أاّل يكون قبل انقضاء فرتة االعـرتاض  )ب(1املادة  3املادة  من )ب(1الفقرة 

 اليت تنّ  عليها هذه املادة.

 

جيوز ألي طرف متعاقد يف اهليئة، وخالل مائة وعشرين يوماع من تاريخ تبليا التوصية، االعـرتاض عليهـا ويف هـذه     -3

وجيـب أن يتضـمن االعـرتاض تفسـريًا كتابيـًا لـه، وعنـد االقتضـاء،         ىل إنفاذ هذه التوصية. إاحلال، ال يكون مضطراع 

ض خالل فرتة املائة والعشرين يوماع ، جيوز ألي طرف متعاقد . ويف حال تقديم اعرتايتضمن مقرتحات إلجراءات بديلة

يومـاع. كمـا جيـوز لطـرف متعاقـد أن يسـحب يف أي        20آخر أن يقدم اعرتاضاع أيضاع يف أي وقت خالل فرتة إضافية من 

 وقت اعرتاضه، حبيث تصبح توصية ما نافذة.

 

األطـراف املتعاقـدة يف اهليئـة، ال يلتـزم األطـراف      يف حال تقديم اعرتاضات على توصية ما من جانب أكثر من ثلث  -4

 املتعاقدون اآلخرون بتلك التوصية؛ ولكن قد جيوز ألي من هذه األطراف أو جلميعها االتفاق مع بعضها على سريانه.

 

علـى الفـور بإخطـار كـل طـرف متعاقـد لـدى تلقـي كـل اعـرتاض أو سـحب             األمن التنفيذي رئيس اهليئةيبادر  -2

 العرتاض.

 

يف حاالت خاصة، حيّددها األمن التنفيذي بالتشاور مـع الـرئيس، بطلـب مـن أحـد األطـراف املتعاقـدة، حـن          -2

تتطلب مسائل طارئة من األطراف املتعاقدة اختاذ قرارات بن دورات اهليئـة، ميكـن اسـتخدام أي وسـائل سـريعة      

رار فيما يتعلق باملسائل اإلجرائيـة والتنظيميـة   لالتصال، مبا يف ذلك وسائل االتصال اإللكرتونية، ألغراض صنع الق

الالئحـة  اخلاصة باهليئة، مبا فيها أجهزتها الفرعية، خبالف املسائل املتعلقة بتفسري التعديالت علـى االتفـاق أو   

 للهيئة واعتمادها.الداخلية 
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 )جديدة( االلتزامات املتصلة بتنفيذ القرارات من جانب األطراف املتعاقدة :14 املادة

 

مبوجـب املـادة   مع مراعاة أحكام هذه املادة، تتعهد األطراف املتعاقدة يف اهليئة بإنفاذ أي توصية صادرة عن اهليئة  -1

، من التـاريخ الـذي حتـّدده اهليئـة، علـى أال يكـون قبـل انقضـاء فـرتة          )ب(7واملادة  3)ب( من املادة 1الفقرة  )ب(1

 .13املادة االعرتاض املنصوص عليها يف 

 

ينقل كل طرف متعاقـد، حسـب االقتضـاء، التوصـيات الـيت ّت اعتمادهـا يف القـوانن الوطنيـة، أو األنظمـة أو           -2

الصكوك القانونية املالئمة ملنظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي. ويرفع تقريرًا سنويًا إىل اهليئة، يشري فيه إىل طريقة 

ري الوثائق التشريعية ذات الصـلة بهـذه التوصـيات، وفقـًا ملـا قـد تطلبـه        تنفيذ و/أو نقل التوصيات، مبا يف ذلك توف

هذه املعلومـات لتقيـيم مـا إذا ّت     اهليئةاهليئة، ومعلومات عن رصد ومراقبة مصايد األمساك اخلاصة به. وتستخدم 

 .تنفيذ التوصيات على او موّحد

 

اآلخـرين لضـمان تأديـة مهامـه كدولـة علـم ودولـة مينـاء         يّتخذ كل طرف متعاقد التدابري املالئمة ويتعاون مـع   -3

 متاشيًا مع الصكوك الدولية ذات الصلة اليت هو طرف فيها ومع التوصيات اليت اعتمدتها اهليئة.

 

ال متتثـل  تتوّجه اهليئة، من خالل عملية تؤدي إىل رديد حاالت عدم االمتثـال، إىل األطـراف املتعاقـدة الـيت      -4

 ة من جانب اهليئة بهدف تسوية حاالت عدم االمتثال.لتوصيات املعتمدل

 

رّدد اهليئة، من خـالل الئحتهـا الداخليـة، التـدابري املالئمـة الـيت جيـوز للهيئـة أن تتخـذها حـن ُتحـدد             -2

 عدم امتثال ممتد وغري مرّبر للتوصيات الصادرة عنها. األطراف املتعاقدة على أنها يف حال

 

 )جديدة( املراقبون :15املادة 

 

متاشيًا مع قواعد املنظمة، جيوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية إقليمية أو دولية، أو منظمات غـري حكوميـة    -1

غريها، مبا يف ذلك يف القطاع اخلاص، هلا مصاحل وأهـداف مشـرتكة مـع اهليئـة أو الـيت تكـون        إقليمية أو دولية أو

رعية، إىل احلضور بصفة مراقـب بنـاءع علـى طلبهـا، أو جيـوز أن      أنشطتها ذات صلة بعمل اهليئة، أو أجهزتها الف

 تسمح هلا بذلك.

 

وجيوز دعوة أي عضو أو عضو منتسب للمنظمة ليس عضوًا متعاقدًا معها، بناءع على طلبه، بصفة مراقب حلضور  -2

 التصويت يف املناقشات.دورات اهليئة وأجهزتها الفرعية. وجيوز له تقديم مذّكرة واملشاركة من دون أن يتمتع ظق 
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 )جزءاع من املادة الثامنة القدمية( التعاون مع منظمات ومؤسسات أخرى :16املادة 

 

 مع منظمات ومؤسسات دولية أخرى يف مسائل ذات مصلحة متبادلة. بشكل وثيقتتعاون اهليئة  -1

 

ومؤسسات أخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك تسعى اهليئة الختاذ ترتيبات مالئمة للتشاور، والتعاون مع منظمات  -2

 توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات شراكة.

 

 ()جديدة االعرتاف باملتطلبات اخلاصة لألطراف املتعاقدة من الدول النامية :17املادة 

 

تولي اهليئة االعرتاف الكامل للمتطلبات اخلاصة للدول النامية اليت هي أطراف متعاقدة يف هذا االتفـاق، وفقـًا    -1

 .1115لألحكام ذات الصلة يف اتفاق عام 

 

تتعاون األطراف املتعاقدة، إما بصورة مباشرة أو عن طريق اهليئة، من أجل األغراض الـواردة يف هـذه االتفـاق،     -2

  اعدة لالحتياجات احملّددة.وتقّدم املس

 

 )جديدة( األطراف غري املتعاقدة :11املادة 

 

جيوز للهيئة، من خالل األمانة، أن تدعو األطراف غري املتعاقدة اليت تقوم سفنها بالصيد يف منطقـة التطبيـق،    -1

ذلـك مـن خـالل أن تصـبح     مع إشارة خاصة إىل الدول الساحلية، إىل التعاون بشكل كامل يف تنفيذ توصياتها، مبـا يف  

متعاونة غري متعاقدة. جيوز للهيئة أن تقبل، بإمجاع أطرافها املتعاقدة، أي تطبيق ملنح صفة الطرف املتعاون  اأطراف

بعـد بـذل كافـة اجلهـود املمكنـة،   ميكـن التوصـل إىل أي إمجـاع، ُتعـَرض املسـألة علـى            شريطة أنه غري املتعاقد 

 .تعاون غري املتعاقد بأغلبية ثلثي أطرافها املتعاقدةالتصويت، وُتمنح صفة الطرف امل

 

تتبادل اهليئة، من خالل األمانة، املعلومات يف ما يتعلق بالسفن اليت تقوم بالصيد أو بأنشطة تتعلـق بالصـيد يف    -2

ومعاجلـة،   منطقة االتفاق، واليت ترفع أعالم األطراف غري املتعاقدة يف هذا االتفاق، وعند االقتضـاء، تقـوم بتحديـد   

مبا يف ذلك عرب تطبيق عقوبات تتسق مع القانون الدولي وُتحّدد يف الالئحة الداخلية، أنشطة األطراف غري املتعاقـدة  

 اليت تؤثر سلبًا على هدف االتفاق. وقد تتضمن العقوبات تدابري غري متييزية متصلة بالسوق.

 

االتفاق لردع أنشطة مثل هذه السفن الـيت تقـّوض فاعليـة     تتخذ اهليئة تدابري تتسق مع القانون الدولي ومع هذا -3

التوصيات القابلة للتطبيق، وتبّلغ بشكل منتظم بأي إجراء ُيتخذ يف ما يتعلق بالصيد أو األنشـطة املتعلقـة بالصـيد يف    

 منطقة االتفاق من جانب األطراف غري املتعاقدة.
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نشاط يرى أي طرف متعاقد أنه يـؤثر بصـورة سـلبية علـى     تسرتعي اهليئة اهتمام أي طرف غري متعاقد إىل أي  -4

 رقيق هدف هذا االتفاق.

 

 )جزًءا من املادة السادسة عشرة القدمية( تسوية املنازعات بشأن تفسري االتفاق وتطبيقه :11املادة 

 

األطـراف املعنيـة   يف حال نشأ خالف بن طرفن متعاقدين أو أكثر بشأن تفسري هذا االتفاق أو تطبيقه، تتشـاور   -1

 مع بعضها للبحث عن حلول عرب التفاوض، أو الوساطة، أو التحقيق، أو أي وسيلة سلمية أخرى ختتارها.

 

، ميكنها أن ريـل مجيعهـا   1-11يف حال تعّذر على األطراف املعنين التوصل إىل اتفاق مبا يتماشى مع الفقرة  -2

. وتشـكل  إضـافًة إىل رئـيس اهليئـة   ل طـرف مـن أطـراف النـزاع،     إىل جلنة مؤلفـة مـن ممثـل واحـد يعّينـه كـ      املسألة 

هذه اللجنة، وإن مل تكن ذات طابع ملزم، أساساع لتعيد األطراف املتعاقدة النظر يف املسألة الـيت نشـأ عنهـا     استنتاجات

 اخلالف.

 

، ومبوافقـة  1-11و 1-11ُيحال أي نزاع يتعلق بتفسري هذا االتفاق أو بتطبيقه و  يتم حّلـه مبوجـب الفقـرتن     -3

 مجيع األطراف يف النزاع يف كل حالة، إىل التحكيم. وتكون نتائج إجراء التحكيم ملزمة لألطراف.

 

مرفق هذا االتفاق. ويشكل املرفق ينص عليه يف حاالت إحالة النزاع إىل التحكيم، ُتشّكل حمكمة التحكيم وفقًا ملا  -4

 جزءًا ال يتجزأ من هذا االتفاق.

 

 (8-13)املادة القدمية  العالقة باتفاقات أخرى :10املادة 

 

أو إىل اتفاقات دولية أخرى، بوضع أي دولـة فيمـا خيـّ  توقيـع      1982ال ختّل اإلشارة يف هذا االتفاق إىل اتفاقية عام 

وال ختّل ظقوق األطـراف  ، أو املصادقة عليها، أو االنضمام إليها، أو يف ما خيّ  اتفاقات أخرى، 1982اتفاقية عام 

 .1115أو اتفاق عام  1111املتعاقدة وواليتها القانونية وواجباتها مبوجب اتفاقية عام 

 

 )جديدة( اللغات الرمسية للهيئة :11املادة 

 

اللغات الرمسية للهيئة هي تلك اللغات الرمسية للمنظمة اليت تقررها اهليئة. وجيوز للوفود استخدام أي مـن هـذه   

يف الدورات ويف تقاريرهـا ومراسـالتها. وُتحـّدد الالئحـة الداخليـة اسـتخدام اللغـات الرمسيـة يف الرتمجـة           اللغات

 الفورية وترمجة الوثائق أثناء دورات اهليئة.
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 )املادة الثانية عشرة القدمية( التعديالت :11املادة 

 

ويسـري مفعـول التعـديالت اعتبـاراع مـن       املتعاقـدة. جيوز للهيئة أن تعدل هذا االتفاق بأغلبية ثلثي مجيع األطراف  -1

 أدناه. 2رهناع بأحكام الفقرة  ،تاريخ اعتماد اهليئة هلا

 

يسري مفعول التعديالت اليت تنطوي علـى التزامـات جديـدة لألطـراف املتعاقـدة بعـد قبوهلـا مـن ثلثـي األطـراف            -2

من جانـب ذلـك الطـرف املتعاقـد. وتـودع صـكوك قبـول         املتعاقدة، وال تسري بالنسبة لكل طرف متعاقد إال بعد قبوهلا

التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة لدى املدير العام للمنظمة الذي يقوم بإبالغ مجيع أعضـاء اهليئـة، وكـذلك    

األمني العام لألمم املتحدة، بتسّلم صكوك قبول هـذه التعـديالت وسـريان مفعوهلـا. وتظـل حقـوق والتزامـات أي طـرف         

عاقد يف اهليئة، مل يقبل التعديالت اليت تنطوي على التزامات إضافية، خاضعة ألحكـام هـذا االتفـاق بنصـه السـابق      مت

 على التعديل.

 

ت بلَّا التعديالت على هذا االتفاق جمللس املنظمة الذي له سلطة نقـض أي تعـديل يـرى أنـه ال يتسـق مـع أهـداف         -3

مة. وجيوز جمللس الفاو، إذا رأى ذلك مستصوباع، أن حييل التعـديل إىل مـؤمتر   املنظمة وأغراضها أو أحكام دستور املنظ

 املنظمة الذي له هذه السلطة نفسها.

 

 )املادة الثالثة عشرة القدمية( القبول :13املادة 

 

 ي طرح هذا االتفاق للقبول من جانب األعضاء أو األعضاء املنتسبني للمنظمة. -1

 

عضويتها، بأغلبية ثلثي األعضاء، الدول األخرى األعضاء يف األمـم املتحـدة، أو يف أي مـن    جيوز للهيئة أن تقبل يف  -2

وكاالتها املتخصصة، أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت تقدم طلباع للعضوية مصحوباع بصك رمسي تعلن فيه قبوهلا 

 هلذا االتفاق بصيغته السارية وقت االنضمام.

 

ذه األطراف املتعاقـدة الـيت ال تتمتـع بالعضـوية أو العضـوية املنتسـبة للمنظمـة يف أنشـطة اهليئـة          يشرتط الشرتاك ه -3

 حتّملهم حلصة تناسبية من مصروفات األمانة ت حدَّد على ضوء األحكام ذات الصلة من الالئحة املالية والقواعد للمنظمة.

 

ظمة بإيـداع صـك قبـول لـدى املـدير العـام للمنظمـة،        يتم قبول هذا االتفاق من جانب أي عضو أو عضو منتسب للمن -4

 ويسري القبول لدى تسلم املدير العام هلذا الصك.

 

يتم قبول هذا االتفاق من جانب الدول األطراف غري املتعاقدة يف املنظمة بإيداع صك قبول لدى املدير العام للمنظمـة،   -2

 من هذه املادة. 2وفقا ألحكام الفقرة  وتبدأ العضوية من تاريخ موافقة اهليئة على طلب العضوية
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خيطر املدير العام للمنظمة مجيع األطراف املتعاقدة يف اهليئة، ومجيع أعضاء املنظمة، واألمني العـام لألمـم املتحـدة     -2

  ميع حاالت القبول اليت أصبحت نافذة.

 

األطـراف   مبوافقـة ثلثـي  ال تسـري إال  رهنـاع بتحفظـات    من قبـل األطـراف غـري املتعاقـدة    جيوز قبول هذا االتفاق  -7

خـالل ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ       سلطاتها املختصـة ذات الصـلة  املتعاقدة وت عترب األطراف املتعاقدة يف اهليئة اليت مل ترّد 

اإلبالغ موافقة على التحفظات. وبدون هذه املوافقة، ال تصـبح الدولـة أو منظمـة التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي صـاحبة        

 طرفــاع يف هــذا االتفــاق. ويقــوم املــدير العــام علــى الفــور بــإبالغ مجيــع األطــراف املتعاقــدة يف اهليئــة            الــتحفظ 

 بأي حتفظات.  

 

 )املادة الرابعة عشرة القدمية( سريان االتفاق :14املادة 

 

 يبدأ سريان هذا االتفاق اعتباراع من تاريخ تسّلم صك القبول اخلامس.

 

 )جديدة( التحفظات : 15املادة 

 

جيوز قبول هذا االتفاق رهنًا بالتحفظات املقّدمة اليت جيب أال تكون غري متوافقة مع أهداف االتفـاق، وينبغـي    -1

مـن اتفاقيـة    1أن تقّدم متاشيًا مع القواعد العامة يف القانون الدولي العام، كما تـرد يف أحكـام القسـم الثـاني، اجلـزء      

 . 1161فيينا بشأن قانون املعاهدات لعام 

 

)ب( 1تقّيم اهليئة بانتظام إذا ما كان رّف  ما يسفر عن مسائل عدم امتثـال للتوصـيات املعتمـدة مبوجـب املـادة       -2

 وجيوز أن تدرس تدابري مالئمة كما يرد يف الئحتها الداخلية.

 

ثـل هـذا   حيدد أعضاء اهليئة صراحة، وقت قبـول هـذا االتفـاق، األقـاليم الـيت يشـملها اشـرتاكهم فيهـا. ويف غيـاب م         

اإلعالن، يعترب االتفاق ساريا على مجيع األقاليم الـيت يكـون العضـو مسـؤوال عـن عالقاتهـا الدوليـة. وجيـوز، بـإعالن          

 .الحق، تعديل نطاق االنطباق اإلقليمي، مع مراعاة أحكام املادة السادسة عشرة أدناه

 

 عشرة القدمية(السادسة )املادة  االنسحاب :16املادة 

 

طرف متعاقد أن ينسحب من هذا االتفـاق يف أي وقـت بعـد انقضـاء عـامني علـى تـاريخ سـريان االتفـاق          جيوز ألي  -1

بالنسبة هلذا الطرف املتعاقد، وذلك بإرسال إخطار كتابي باالنسحاب إىل املدير العام للمنظمة، الـذي يقـوم علـى الفـور     

اب. ويسري مفعول اإلخطـار باالنسـحاب بعـد مضـي     بإخطار مجيع األطراف املتعاقدة واألعضاء يف املنظمة بهذا االنسح

 ثالثة أشهر من تاريخ تسّلم املدير العام للمنظمة له.
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جيوز ألي طرف متعاقد يف اهليئة أن يرسل إخطاراع باالنسـحاب بالنسـبة إلقلـيم أو أكثـر يتـوىل مسـؤولية عالقاتهـا         -2

من اهليئـة، حيـّدد اإلقلـيم أو األقـاليم الـيت ينطبـق عليهـا        الدولية. وعندما يرسل الطرف املتعاقد إخطاراع بانسحابه هو 

االنسحاب. ويف غياب مثل هذا اإلعالن، ينطبق االنسحاب على مجيع األقاليم الـيت يكـون الطـرف املتعاقـد يف اهليئـة      

 مسؤوالع عن عالقاتها الدولية، وي ستثنى من ذلك األعضاء املنتسبون.

 

ئة الذي يرسل إخطاراع باالنسحاب من املنظمة، م نسحباع مـن اهليئـة يف نفـس الوقـت،     ي عَترب الطرف املتعاقد يف اهلي -3

ويسري هذا االنسحاب أيضاع على مجيع األقـاليم الـيت يكـون الطـرف املتعاقـد املعـين مسـؤوالع عـن عالقاتهـا الدوليـة،           

 وي ستثنى األعضاء املنتسبون من انطباق هذا االنسحاب.

 

 ادة الثامنة عشرة القدمية()امل االنتهاء :17املادة 

 

ينتهي هذا االتفاق تلقائياع إذا ما اخنفض عدد األطـراف املتعاقـدة يف اهليئـة، نتيجـةع لالنسـحاب، إىل أقـل مـن  سـة         

 أعضاء، ما مل يقرر بقية األطراف املتعاقدين يف اهليئة باإلمجاع خالف ذلك.

 

 القدمية()املادة التاسعة عشرة  االعتماد والتسجيل :11املادة 

 

ح رر ن  هذا االتفاق يف األصل باللغة الفرنسية يف رومـا يف اليـوم الرابـع والعشـرين مـن شـهر سـبتمرب/أيلول عـام ألـف          

وتعتمد نسختان باللغات العربية واإلنكليزيـة والفرنسـية واإلسـبانية مـن هـذا االتفـاق، وأيـة        . وتسعمائة وتسعة وأربعني

واملدير العام للمنظمـة. وتـودع إحـدى هـاتني النسـختني يف حمفوظـات املنظمـة.         تعديالت عليه من جانب رئيس اهليئة

وترسل النسخة األخرى إىل األمني العام لألمم املتحدة لتسجيلها. وعالوة على ذلك، يعتمد املـدير العـام نسـخاع مـن هـذا      

ة فد  الاظمادا القد  ن دطر فرفافد   الدول  اطردفاغ ر دف الاقد  دو االتفاق ويرسل نسخة منها إىل كل عضـو يف املنظمـة وإىل  

 مقد  وة فل الق   و نصبح فرفاف  مقد  وة ف  االنف ق.
  



E21  CL 150/REP  

 

 

 امللحق اخلاص بالتحكيم

 

مـن ثالثـة حمّكمـن جيـري تعييـنهم علـى النحـو         11من املادة  4تتألف حمكمة التحكيم امُلشار إليها يف الفقرة  -1

 التالي:
 

سم حمّكم إىل الطرف املتعاقد اآلخر الذي يقوم بـدوره،  ايبلغ الطرف املتعاقد الذي يباشر اإلجراء  )أ(

وخالل فرتة أربعن يومًا من تاريخ هذا التبليغ، بإعطاء اسم احملّكـم الثـاني. ويف النزاعـات الناشـئة بـن      

فيما ذاتها بتعين حمكم باالتفاق تشاطر املصلحة تأكثر من طرفن متعاقدين، تقوم األطراف يف النزاع اليت 

. وتعمد األطراف املتعاقدة، يف غضون ستن يومًا عقـب تعـين احملكـم الثـاني، إىل تعـين احملّكـم       بينهم

الثالث الذي ال جيب أن يكون مواطنًا ألي من األطراف املتعاقدة وال حيمـل اجلنسـية ذاتهـا الـيت حيملـها      

 الثالث رئاسة احملكمة؛احملّكمان األّوالن. ويتّوىل احملكم 

 

يف حال   ُيعيزن احملّكم الثاني خالل الفرتة احملددة، أو يف حـال تعـّذر علـى األطـراف املتعاقـدة       )ب(

التوصل إىل اتفاق خالل الفرتة احملددة بشأن تعين احملّكم الثالث، يتم تعين هذا احملّكم بناءع على طلب 

 املدير العام للمنظمة خالل فرتة شهرين من تاريخ تلقي الطلب.أي طرف من األطراف املتعاقدة، من جانب 

 

 تتخذ حمكمة التحكيم قرارًا بشأن مقّرها الرئيسي وتعتمد نظامها الداخلي. -1

 

 تصدر حمكمة التحكيم قراراتها مبا يتماشى مع أحكام هذا االتفاق وأحكام القانون الدولي. -3

 

 أعضائها الذين ال جيوز هلم االمتناع عن التصويت.تصدر حمكمة التحكيم حكمها بأغلبية  -4

 

 جيوز ألي طرف متعاقد ليس طرفًا يف النزاع أن يتدخل يف اإلجراءات، مبوافقة حمكمة التحكيم. -5

 

يكون احلكم الصادر عن حمكمة التحكيم نهائيًا وملزمًا علـى األطـراف املتعاقـدة يف النـزاع وألي طـرف متعاقـد        -6

ات، ويتم االمتثال له من دون أي تأخري. تقوم حمكمة التحكيم بتفسري حكمها بناءع على طلب أي يتدخل يف اإلجراء

 طرف من األطراف املتعاقدة يف النزاع أو أي طرف متعاقد متدّخل.

 

ما   ردد حمكمة التحكيم خالف ذلك بسبب أي ظروف خاصة متصـلة باحلالـة، تتحّمـل األطـراف املتعاقـدة       -7

 نزاع بالتساوي نفقات احملكمة، مبا يف ذلك أتعاب أعضائها.األطراف يف ال
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 هاءاملرفق 

 قرار للعرض على املؤمترمشروع 

 استعراض األجهزة الدستورية للمنظمة

 
 

 ،إن املؤمتر
 

حول ااستعراض األجهزة الدستورية ملنظمة األغذية والزراعةا الذي اعتمده املؤمتر يف دورته  13/97بالقرار رقم  يذّكر إذ

يف وقت جتابه فيه حتديات  وحوكمتهازيادة كفاءة املنظمة  إىلاحلاجة املستمرة التاسعة والعشرين وحيث أقر املؤمتر بـ ا

ترتيبات عمل مكيفة وفقا للمهام وحمددة زمنيا،  إرساءلغاء األجهزة الدستورية القدمية، وضمان إ إىلمالية، واحلاجة 

 ا؛وتتميز مبرونة أكرب ملا تبقى منها، وقصر إنشاء أجهزة جديدة على ما يكون ضروريا متاما

 

أمور  ضمنها مبا يف ذلك، ءيف مسائل خت  إلغاء األجهزة الدستورية وإنشا بالنظرقيام املؤمتر واجمللس ب أيضا وإذ يذكر

 الذي اعتمده املؤمتر يف دورته العشرين.  12/79، القرار أخرى

 

من  12و 14ني أن حتكم املعاهدات واالتفاقات املعقودة مبقتضى املادت ينبغي اليتاملبادئ واإلجراءات بكذلك  وإذ يذكر

 من الدستور  كما ترد يف النصوص األساسية للمنظمة، 2الدستور، واهليئات واللجان املنشأة مبقتضى املادة 

 

 ، جيب بذل املزيد من اجلهود من أجل حتقيق أهدافه،13/97أنه يف حني أحرز تقدم كبري يف تنفيذ القرار  يدركإذ و
 

ال سيما اإلجراءات اليت ترد فيه فيما يتعلق بإنشاء  وأهميته، 13/97القرار  شرعية يؤكد من جديد -1

 األجهزة الدستورية وإلغائها؛
 

من األمانة أن تعكف على حتديد األجهزة الدستورية اليت قد يرغب اجمللس أو املؤمتر يف  يطلب -2

عمل  ترتيباتالل الضطالع بوظائف ميكن القيام بها من خلإلغائها بعدما توقفت عن العمل أو جرى تفويضها 

 ؛13/97حسب ما ين  عليه القرار  مكيفة وفقا للمهام وحمددة زمنيا وتتميز مبرونة أكرب
 

 بالنسبة إىل تكاليفال الكفاءة من حيثمن املدير العام أن يواصل البحث عن أساليب لتعزيز  يطلب -3

 األجهزة الدستورية، وال سيما فيما يتعلق باجتماعات تلك األجهزة؛
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للمدير العام، حيثما أمكن ذلك، وتبعاع ألية مشاورات قد تكون ضرورية مبوجب النظام الداخلي  يأذن -4

 والقرارات ذات الصلة:
 

عن عقد أية  باالمتناعبأن يوصي أعضاء اجلهاز الدستوري املنشأ مبوجب املادة الرابعة من الدستور  )أ(

دورة حني يرى، بناء على تقديره، أن اختاذ قرارات فعالة لن يكون ممكنا بسبب عدم اكتمال 

، قانونيا النصاب وأن يقرر، يف غياب اعرتاض من العدد األدنى من األعضاء الذين قد يشكلون نصابا

 عدم عقد الدورة؛

ئل اليت تقع يف إطار واليات تلك األجهزة ملعاجلة املسا زصصةنظر يف إمكانية عقد مشاورات أن يب )ب(

 بدال من الدورات، حسب مقتضى احلال؛

 

من الدستور بوثيقة  12و 14أي اقرتاحات بإنشاء جهاز جديد مبوجب املادتني يتم إرفاق أن  يقرر -2

 :ما يلي تبّين بالتفصيل
 

 حتقيقها من خالل إنشاء اجلهاز؛ املزمعاألهداف  )أ(

، وأية آثار قد تنجم عن إنشائه على برامج املنظمة وظائفهنتهجها اجلهاز يف تنفيذ الطريقة اليت سي )ب(

 احلالية أو املستقبلية؛

املرتتبة املالية  اآلثارفضال عن توقع  ،احلالية املاليةفرتة ال يفإنشاء اجلهاز  املرتتبة على املالية اآلثار )ج(

 املقبلة؛على ذلك يف الفرتات املالية 

ملا إذا كان ميكن حتقيق أهداف اجلهاز الدستوري املقرتح من خالل نوع زتلف من تقييم حمدد  )د(

ترتيبات العمل مثل تنظيم مشاورات فنية زصصة أو ترتيبات أخرى تقوم على أساس املهام وتكون 

 ؛حمددة زمنيا

شبيهة أو مرتبطة كانت هناك أجهزة دستورية قائمة تغطي اجملاالت نفسها أو جماالت  ما إذا )هـ(

 .بتلك اليت سيتناوهلا اجلهاز الدستوري اجلديد املقرتح
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 زاياملرفق 

 1/150القرار 

 1/41مبوجب قرار اجمللس  1167إلغاء هيئة وقاية النباتات يف البحر الكارييب اليت أنشئت يف سنة 

 

 

 ،ن اجمللسإ

 

من دستور منظمة األغذية والزراعة  1-2أن هيئة وقاية النباتات يف البحر الكارييب قد ُأنشئت طبقاع للمادة  رإذ يذّك

 ؛1927عام يف الذي اعتمده اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني  8/48مبوجب القرار 

 

إىل أن غاية اهليئة متثلت يف تعزيز التعاون احلكومي الدولي يف جمال احلجر النباتي يف منطقة البحر  وإذ يشري

جودة يف تلك الكارييب من أجل احلؤول دون إدخال آفات وأمراض نباتية مدّمرة، واحلفاظ على املوارد النباتية املو

 املنطقة، وإىل أن عدم حتقيق هذه الغاية قد ينطوي على زاطر بالنسبة إىل الصحة النباتية يف اإلقليم الفرعي؛

 

 ؛2001أن اهليئة أجرت أنشطة حمدودة، وعقدت دورتها العادية األخرية عام  وإذ يالح 

 

حيث أنه إدراكاع عة خالل دورته التاسعة والعشرين، الذي اعتمده مؤمتر منظمة األغذية والزرا 13/97القرار  روإذ يذّك

، اقرتح املؤمتر إلغاء األجهزة الدستورية للحاجة املستمرة إىل تعزيز كفاءة املنظمة وحوكمتها يف فرتة من التحديات املالية

 القدمية؛

 

 هيئة وقاية النباتات يف البحر الكارييب. بناء عليهيلغي 

 

 2014ديسمرب/كانون األول  2اعتمد يف 
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 حاءاملرفق 
 
 

 1011-1015برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 
 

 برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات

 *1011-1015نسخة منقحة تغطي الفرتة 
 

 للمجلساهلدف العام  -أواًل

 

يعطي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناسب إىل املؤمتر بشأن اسـرتاتيجيات املنظمـة وأولوياتهـا     

وبراجمها وميزانيتها، وأيضاع بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية. كمـا يقـوم اجمللـس بـدور حيـوي يف      

وميارس وظيفيت رصد ومراقبة قـرارات احلوكمـة العامـة باالسـتناد إىل النصـوص      تطوير برنامج عمل املنظمة وميزانيتها، 

. ويضطلع اجمللس باألخّ  بـدور رئيسـي يف اختـاذ القـرارات     8/2009األساسية للمنظمة، مبا يف ذلك قرار املؤمتر رقم 

أيضا أعضاء جلنة الربنامج وجلنة  وإسداء املشورة بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل وامليزانية. وينتخب اجمللس

املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية كل سنتني وستة أعضـاء للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األغذيـة العـاملي سـنويا        

ويوفر تقييمات واضحة عن حالة األغذية والزراعة يف العامل. وهو يعمـل بفعالّيـة وكفـاءة وباالسـتناد إىل النتـائج، ويعقـد       

ازايا أدنـاه ومـع املـذكرة عـن أسـاليب عمـل        -ه مبا يتماشى مع خطة العمـل املتجـددة املبّينـة يف القسـم ثانيـاع      دورات

 اجمللس.*

 النتائج -ثانيًا

 االسرتاتيجية ورديد األولويات والتخطيط للميزانية -ألف

اتها وبراجمها وميزانيتهـا، باإلضـافة   تتواءم القرارات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوي النتيجة:

إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل، مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة كما ترد يف برنامج عملها وتستند إىل توجيهـات  

 اجمللس.*

 املؤشرات والغايات:

تربز يف تقرير املؤمتر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل  •

 العمل وامليزانية. وبرنامج

دراسة املؤمتر مليزانية املنظمة واعتمادها، تكون لديه توصية صرحية من قبل اجمللس تتعلق  عند •

 .*1باسرتاتيجية املنظمة وأولوياتها وميزانيتها

                                                 
  األساسية. النصوص من الثاني اجلزء من دال القسم ،املنظمةا جملس خبصوص الفورية العمل خطة تنفيذا 8/2009 القرار  1
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 توجيهات اجمللس حول مسائل األغذية والزراعة يف العامل على موافقة املؤمتر. حتظى •

 األعمال املؤقت الذي أوصاه به اجمللس. جدولاملؤمتر على  يوافق •

إصدار مقررات واضحة ودقيقة تكون مبثابة توجيهات عن أولويات األعضاء ملعاجلة مسائل األمن الغذائي يف  املخرجات:

 .داف االسرتاتيجية للمنظمة كما ترد يف برنامج عملها، ورفع توصيات إىل املؤمتر*سياق األه

 األنشطة:

وتقييم التوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية والفنية حرصاع على اتصاهلا بصورة مباشرة  استعراض •

 *بوالية املنظمة، مبا يف ذلك:

o  الصادرة عن جلنيت املالية والربنامج وعن اجتماعاتهما املشرتكة بشأن  التوصياتاستعراض وتقييم

اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، ورفع توصيات واضحة 

 عنها إىل املؤمتر.

o عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولويات الفنية واملسائل  الصادرةوتقييم التوصيات  استعراض

 املتعلقة بامليزانية.

o  عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليمية  الصادرةاستعراض وتقييم التوصيات

 واملسائل املتعلقة بامليزانية.

 الرئيسية اليت تتعلق حبالة األغذية والزراعة يف العامل حسب املقتضى. املسائلتقييم  •

 تعديالت يف برنامج العمل وامليزانية. أّي بشأنالقرارات  •

 رفع توصيات إىل املؤمتر بشأن القرار اخلاص بالربنامج وامليزانية، مبا يشمل مضمون امليزانية ومستواها. •

 املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر. بشأنرفع توصية  •

 رفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر. •

 *األعضاء لبلورة خطة عمل تنظيمية. أولوياتوضع سلسلة من  •

 أساليب العمل:

تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان  اجتماعاتعقد  •

 الفنية، بإشراف الرئيس املستقّل للمجلس.

اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بإشراف الرئيس تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات  اجتماعاتعقد  •

 املستقّل للمجلس.

 املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. الرئيسإجراء اتصاالت منتظمة بني  •
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 رصد تنفيذ القرارات املتصلة باحلوكمة -باء 

مباشـرة األهـداف االسـرتاتيجية للمنظمـة     : إسداء املشورة للمؤمتر من خالل قرارات عن احلوكمـة تـدعم بصـورة    النتيجة

 والعمل بانتظام على رصد تنفيذ تلك القرارات.*

 املؤشرات والغايات:

تنفيذ قرارات اجمللس واملؤمتر بشأن احلوكمة يف املواعيد املقررة هلا، وإبراز ذلك يف  مبتابعةقيام اجمللس  •

 تقرير املؤمتر.

التدابري الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب اجمللس  بشأناستعراض التوصيات  •

 قبل إحالتها إىل املؤمتر.

إصدار قرارات واضحة ودقيقة تبّين آراء اجمللس وأولوياته بالنسـبة إىل تنفيـذ القـرارات املتعلقـة باحلوكمـة       املخرجات:

 واملرفوعة إىل املؤمتر.*

 األنشطة:

 ارات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها.استعراض القر •

الصادرة عن جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتدابري الرامية زيادة  التوصياتاستعراض وتقييم  •

 . 2كفاءة األجهزة الرئاسية، مبا يف ذلك التمثيل

 تقارير املرحلية بهذا الشأن.استعراض برامج العمل املتعددة السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم ال •

 رفع توصيات واختاذ قرارات عن احلاجة إىل عقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة.* •

باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضمن نطاق اختصاص منظمة  اخلاصةاستعراض وتقييم القضايا  •

 األغذية والزراعة.

 أخرى تهّم والية منظمة األغذية والزراعة. منتدياتاستعراض املستجدات يف  •

مستقل لنتائج إصالحات احلوكمة لتقييمها بصورة نهائية من قبل الدورة التاسعة  استعراضإجراء  •

 *.2012والثالثني للمؤمتر يف شهر يونيو/ حزيران 

 أساليب العمل:

 إىل املؤمتر من خالل تقارير عن تنفيذ القرارات املتعلقة باحلوكمة.* املعلوماتطريقة إرجاع  •

                                                 
 C 2011/28الطث قا   2
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عقد اجتماعات تنسيق غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج  •

 ، بإشراف الرئيس املستقّل للمجلس.الفنيةواملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان 

ورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بإشراف الرئيس تشا اجتماعاتعقد  •

 املستقّل للمجلس.

 بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. منتظمةإجراء اتصاالت  •

 الدستورية بواسطة اللجان الفنية. األجهزةتلقي مشورة  •

 ممارسة وظائف اإلشراف -جيم 

وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية وإدارية تعمل بشكل سـليم وخضـوعها للرصـد املنـتظم مـن       النتيجة:

 قبل اجمللس.

 املؤشرات والغايات:

 ضمن حدود إطارها القانوني واملالي واإلداري. املنظمةعمل  •

 رقابي واألخالقي.ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضالع عن اإلشراف ال شفافإجراء تقييم  •

 املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلا. االنتخاباتإجراء  •

 تطبيق السياسات وتشغيل النظم طبقاع للقواعد واملعايري املعمول بها حالياع. •

املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات  الزمينتطابق اجلدول  •

الرئيسية األخرى مع اجلدول املقرر لالجتماعات، من أجل تطبيق نظام إعداد الربامج وامليزانية والرصد 

 املستند إىل النتائج.

وانـب القانونيـة واألخالقيـة واملاليـة     إصدار قرارات واضـحة ودقيقـة ورفـع توصـيات إىل املـؤمتر تـدعم اجل       املخرجات:

 واإلدارية خلطة عمل املنظمة.*

 األنشطة:

استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأن أداء امليزانية والربنامج وعمليات  •

 ات الطوعية.واألوضاع املالية للمنظمة، مبا يف ذلك تعبئة املوارد واملساهم امليزانيةالنقل بني أبواب 

وتقييم توصيات جلنة املالية خبصوص املبادئ األخالقية، واملراجعة الداخلية واخلارجية على  استعراض •

 حد سواء.
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توصيات جلنة املالية بشأن السياسات والنظم، يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية  وتقييماستعراض  •

ت اإلدارية واخلاصة باألعمال والتعاقد والشراء وتكنولوجيا على حد سواء، بشأن املوارد البشرية والعمليا

 املعلومات واالتصاالت.

توصيات جلنيت الربنامج واملالية بشأن عمليات التقييم االسرتاتيجي وتقرير تنفيذ  وتقييماستعراض  •

 الربامج.*

 ورية والقانونية.استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدست •

تقرير لإلدارة  -( 2012تقييم مستقّل لوظيفة التقييم كل ست سنوات )االستعراض األول يف عام  •

 جلنة الربنامج. توصياتواجمللس مع 

 أساليب العمل:

تلقي املشورة من جلنيت املالية والربنامج ومن اجتماعاتهما املشرتكة، ومن جلنة الشؤون الدستورية  •

 والقانونية.

املسائل الرئيسية املتصلة باإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واليت خيتارها  إلحدىإجراء دراسة معّمقة  •

 *اجمللس مرة كل سنتني.

 بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. منتظمةإجراء اتصاالت  •

 رصد أداء اإلدارة -دال

 ددة ألداء اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس.خضوع الغايات احمل النتيجة:

 املؤشرات والغايات:

 مع الغايات احملددة على مستوى األداء. اإلدارةمتاشي أداء  •

 يف أهداف األداء. الالزمة التعديالتإجراء  •

 اختاذ القرارات بشكل واضح ودقيق ورفع توصيات إىل املؤمتر. املخرجات:

 األنشطة:

اإلدارة مقارنة بأهداف األداء يف إطار نظام إعداد امليزانية واإلدارة باالستناد إىل النتائج،  أداءرصد  •

وبالعودة إىل اخلطة املتوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارير جلنيت املالية والربنامج 

 واجتماعاتهما املشرتكة.

 املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج التنظيمية. مساهمةاستعراض  •
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العمل بصورة دورية على إجراء تقييم شفاف ومهين ومستقّل ألداء املنظمة من حيث مساهمتها يف حتقيق  •

 بالفعل. املقررةاملخرجات والتأثريات 

 امج العمل وامليزانية.واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برن الربنامججلنيت  توصياتدراسة  •

 أساليب العمل:

 إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة األغذية والزراعة. •

 غري رمسية بني األعضاء. ومشاوراتعقد ندوات  •

 عن اسرتاتيجيات وسياسات اإلدارة.* اجمللسإىل  األمانةعروض تقّدمها  •

 ب العملختطيط العمل وأسالي -هاء 

 يّتسم عمل اجمللس بالكفاءة واالستباق واملشاركة طبقاع خلطط العمل املوضوعة وأساليب العمل احملّسنة. :النتيجة

 املؤشرات والغايات:

 يف جداول أعمال اجمللس. الرتكيز •

موجزة للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات، وتتاح لألعضاء  تقاريرإعداد  •

 بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة.

 إعداد صفحة غالف موّحدة لوثائق اجمللس يرد فيها اإلجراء املقرتح اختاذه داخل إطار. •

 أربعة أسابيع من بدء الدورة. قبلاجمللس  وثائقإتاحة  •

 :املخرجات

 السنوات للمجلس. متعددةخطة عمل  •

 نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس. •

 اجمللس اجلدد. ألعضاءإحاطة سنوية  •

 جمللس منظمة األغذية والزراعةا كما هو مطلوب. مقدمةحتديث وثيقة ا •

 :األنشطة

 إعداد خطة عمل متعددة السنوات للمجلس تتضّمن مؤشرات لألداء. •

 مرحلي ي عرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس. تقريرإعداد  •
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 منتظم ألساليب عمل اجمللس، مبا يشمل مقاييس لألداء. استعراضإجراء  •

 تنفيذ قرارات اجمللس. حالةاستعراض  •

لى إجراء دراسة ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخرى، بهدف إدخال حتسينات ممكنة ع •

 وتطبيق خطة عمله املتعددة السنوات. اجمللسإجراءات عمل 

 :أساليب العمل

 منّظمة ومرّكزة خالل دورات اجمللس. مداوالتإجراء  •

اختاذ ترتيبات فّعالة لصياغة تقارير اجمللس اليت تستند إىل االستنتاجات اليت يتوصل إليها الرئيس  •

 املستقل للمجلس يف إغالق وتلخي  كل بند.

 يف ما بني الدورات، على أن يتم حتديدها وفقاع ألولويتها وملدى أهميتها. منتظمةإقامة أنشطة  •

، بتعزيز املوارد البشرية واملالية اليت حشدتها األمانة من أجل تنفيذ خطة العمل االقتضاءالقيام، عند  •

 املتعددة السنوات ومتابعتها.

رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بإشراف الرئيس املستقّل  غريعقد اجتماعات  •

 للمجلس.

 بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. منتظمةإجراء اتصاالت  •
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 *إجراءات خطة العمل الفورية اليت   تستكمل بعد -واو 

( أن يتضمن برنامج العمـل املتعـدد السـنوات    2012طلب اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة )يونيو/ حزيران 

 إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تستكمل بعد:

  تاريخ االنتهاء رقم إجراء خطة العمل الفورية ووصفه

    إّن اجمللس  

إىل املؤمتر بشأن القرار سوف يقدم اجمللس توصية واضحة  2-18

 اخلاص بالربنامج وامليزانية مبا يف ذلك مستوى امليزانية.

 .معّلق الطالع األعضاء

    إجراءات أخرى لتحسني فعالية حوكمة املنظمة  

سيقوم اجمللس بتقدير األعمال املتعلقة بإصالح احلوكمة،  2-74

باستعراض مبا يف ذلك دور املؤمترات اإلقليمية ووظيفتها 

 .مستقل كمساهمة منه يف هذه العملية

يونيو/ حزيران 
2012  

االستعراض املستقل  – CL 150/9ُأنظر الوثيقة 

 إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة*

   تعيني املدير العام ومدة واليته  

ينظر مؤمتر املنظمة يف املؤهالت املطلوب توافرها  ج() 2-100

لشغل منصب املدير العام ب غية املوافقة عليها، وهي مؤهالت 

تعدها جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل 

 .2009يف عام 

   

 .معّلق الطالع األعضاء املتابعة من قبل األجهزة الرئاسية  

مستصوبه يف حجم عضوية اجمللس أي تغيريات  ... 4-4

والتمثيل اإلقليمي فيها واقرتاح أي تغيريات الزمة يف 

النصوص األساسية، يف ضوء مشورة جلنة الشؤون الدستورية 

والقانونية، على املؤمتر العام يف دورته املزمع عقدها يف عام 

2009. 

 .معّلق الطالع األعضاء

 

 دورات اجمللس وخطة عمله -زاي

 دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة، وذلك على النحو التالي:  سيعقد اجمللس  -1

 دورتان يف السنة األوىل من الفرتة املالية؛ )أ(

يوماع على األقل من الدورات العادية للمؤمتر اليت يقوم اجمللـس خالهلـا بشـكل     20دورة واحدة قبل  )ب(

سـنوات(، واخلطـة املتوسـطة     4إلطار االسرتاتيجي )مرة كـل  خاص برفع توصيات إىل املؤمتر بشأن ا

 األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛

دورة واحدة فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر الـيت يقـوم اجمللـس خالهلـا بشـكل خـاص بانتخـاب         )ج(

 رؤساء وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ 

 يف نهاية السنة الثانية من الفرتة املالية. ودورة )د(



H9  CL 150/REP  

 

 

خطة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على النحو الوارد يف اجلداول أدناه، على أن يتم تعديله  شكليكون  -2

كّلما طلب اجمللس ذلك، مبا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفع تقاريرها إليه، ومن هنا 

 ضاف عبارة احيدد الحقاا )يقرر فيما بعد ( إىل بعض البنود.ت

 يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف دورته السابقة. اجمللسيقوم  -3

 يف نهاية كل دورة من الدورات، يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية. -4

 املسائل الرئيسية بصورة منتظمة يف دوراته، مبا فيها البنود التالية: اجمللسيتناول  -2

 ومسائل اإلشراف األخرى؛ األخالقيةاملراجعة واملبادئ  -

 املوارد البشرية؛ -

 ، مبا يف ذلك املساهمات الطوعية؛املواردتعبئة  -

 ؛الالمركزيةمسائل  -

 والشراء؛ التعاقدمسائل  -

 بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ املتصلةاملسائل  -

 االسرتاتيجي، وردود اإلدارة؛ التقييم عمليات -

 املستجدات يف منظومة األمم املتحدة ككّل بشأن مسائل اإلشراف اليت تؤثر على املنظمة. -

 

 

  



CL 150/REP H10 

 

 

 1015الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة للمجلس، مارس/ آذار 

 وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةاملسائل املتعلقة بالربنامج 

 )املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014استعراض اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (1)

  2017-2012للفرتة 

 ( 2012تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )مارس/ آذار  (2)

 (2012تقرير جلنة الربنامج )مارس/ آذار  (3)

 (2012تقرير جلنة املالية )مارس/ آذار  (4)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (2012تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )فرباير/ شباط  (2)

 مسائل احلوكمة

 كلمة املرشحني ملنصب املدير العام (2)

 املستقّلتقييم إصالحات احلوكمة مبا يف ذلك دراسة تقرير االستعراض  (7)

 رفع توصيات إىل املؤمتر-الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )مبا فيها اجلدول الزمين املؤقت( (8)

 2018-2012برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (9)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (10)

 مسائل أخرى

 اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعةالتطورات يف املنتديات  (11)

  2012-2012اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)

 أساليب عمل اجمللس (14)
 

 1015الدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران 

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة الربنامج (1)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (2)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (3)

 أخرى مسائل

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (2)

  2012-2012اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (2)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)



H11  CL 150/REP  

 

 

 

 1015ديسمرب/ كانون األول  -الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2017-2012املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)

 ( 2012تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )أكتوبر/ تشرين األول  (2)

 ( 2012تقرير جلنة الربنامج )أكتوبر/ تشرين األول  (3)

 (2012تقرير جلنة املالية )أكتوبر/ تشرين األول  (4)

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 (2012تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )أكتوبر/تشرين األول  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (2012تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )سبتمرب/ أيلول  (2)

 مسائل احلوكمة

 برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:  (7)

 جلنة املالية •

 جلنة الربنامج •

 الشؤون الدستورية والقانونيةجلنة  •

 املؤمترات اإلقليمية •

 اللجان الفنية •

 اجمللس •

 2019-2012برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

 مسائل أخرى

 برنامج األغذية العاملي: (10)

 العاملي؛انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية  (1)

 2014التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (11)

 2017-2012اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)

 أساليب عمل اجمللس (14)

 

  



CL 150/REP H12 

 

 

 1016واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران  الرابعةالدورة 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 2012 -2014تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير جلنة الربنامج )... (3)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير جلنة املالية )... (4)

 املؤمترات اإلقليمية

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2012املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )... تقرير (2)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )... (7)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )... (8)

 دد الحقا(( )حي2012تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى )... (9)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )... (10)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2012)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (11)

 مسائل احلوكمة

 2019-2012برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات ذات األهمية بالنسبة لوالية منظمة األغذية والزراعة (14)

 2017-2012اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول  (12)

 أساليب عمل اجمللس (17)

 

 

  



H13  CL 150/REP  

 

 

 1016ديسمرب/ كانون األول  -الدورة اخلامسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 استعراض اإلطار االسرتاتيجي  (1)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير جلنة املالية )...  (4)

  اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 الحقا(( )حيدد 2012تقرير جلنة الزراعة )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير جلنة مشكالت السلع )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2012تقرير جلنة مصايد األمساك )... (7)

 ( )حيدد الحقا( )مبا يف ذلك البند الفرعي عن املؤمتر العاملي للغابات(2012تقرير جلنة الغابات )... (8)

 )حيدد الحقا(( 2012تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )... (9)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2012)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (10)

 مسائل احلوكمة

الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن  (11)

 املؤمتر( موضوع للمناقشة العامة يف

 2020-2017برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 برنامج األغذية العاملي: (14)

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)

 2012التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (12)

 2018-2012اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 ألعمال املؤقت للدورة التالية للمجلسجدول ا (17)

 أساليب عمل اجمللس (18)

 

  



CL 150/REP H14 

 

 

 1017الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة للمجلس، أبريل/ نيسان 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

  2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة املالية )...  (4)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2017)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (2)

 مسائل احلوكمة

توصية اجمللس بشأن  -الرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت(  (2)

 موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر

 2020-2017برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (7)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (8)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (9)

 2018-2017لفرتة اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف ا (10)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (11)

 أساليب عمل اجمللس (12)

 

 1017 يوليو/متوز - واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران السابعةالدورة 

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة الربنامج (1)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (2)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (3)

 مسائل أخرى

  املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر (4)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (2)

  2018-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (2)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (7)

 



H15  CL 150/REP  

 

 

 1017ديسمرب/ كانون األول  -الدورة الثامنة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني

 بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةاملسائل املتعلقة 

 2019-2018املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2017جلنة املالية )... تقرير  (4)

 من الغذائي العامليجلنة األ

 ( )حيدد الحقا(2017تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي )أكتوبر/ تشرين األول  (2)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2017)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (2)

 مسائل احلوكمة

 برامج العمل املتعددة السنوات لكل من:  (7)

 جلنة املالية •

 جلنة الربنامج •

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية •

 املؤمترات اإلقليمية •

 اللجان الفنية •

 اجمللس •

 2021-2018برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (8)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (9)

 مسائل أخرى

 برنامج األغذية العاملي: (10)

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)

 2012التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام  (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (11)

 2019-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (13)

 أساليب عمل اجمللس (14)

 

  



CL 150/REP H16 

 

 

 1011يوليو/ متوز  -الدورة التاسعة واخلمسون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران

 املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةاملسائل 

 2017-2012تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (1)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الربنامج )...  (3)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة املالية )...  (4)

  املؤمترات اإلقليمية

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )... (7)

 ( )حيدد الحقا(2018ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )...تقرير املؤمتر اإلقليمي  (8)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى )... (9)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية )... (10)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2018الدستورية والقانونية )... تقرير جلنة الشؤون  (11)

 مسائل احلوكمة

 2021-2018برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (14)

 2019-2018اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (12)

 أساليب عمل اجمللس (17)
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 1011ديسمرب/ كانون األول  -الدورة الستون بعد املائة للمجلس، نوفمرب/ تشرين الثاني

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية )...  (1)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الربنامج )...  (2)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة املالية )...  (3)

 وجلنة األمن الغذائي العاملياللجان الفنية 

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الزراعة )... (4)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة مشكالت السلع )... (2)

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة مصايد األمساك )... (2)

  ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الغابات )... (7)

 ( )حيدد الحقا(2018املي )...تقرير جلنة األمن الغذائي الع (8)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 ( )حيدد الحقا(2018تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )...  (9)

 مسائل احلوكمة

الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة )مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس  (10)

 موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر(بشأن 

 2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  (11)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (12)

 مسائل أخرى

 برنامج األغذية العاملي: (13)

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛ (1)

 2017فيذي لربنامج األغذية القرارات العاملي عن أنشطته يف عام التقرير السنوي للمجلس التن (2)

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة (14)

 2020-2018اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  (12)

 للدورة التالية للمجلسجدول األعمال املؤقت  (12)

 أساليب عمل اجمللس (17)
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 طاءاملرفق 

 املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاجلدول الزمين 

 1016-1015والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الفرتة 
 

 1015 1016 

   13-11 لألغذية والزراعة هيئة املوارد الوراثية 15 يناير/كانون الثاني

 برنامج األغذية العاملي فرباير/شباط
جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية 

 *الزراعية
 الدستورية والقانونية ن جلنة الشؤو 100

9-13 
12-19 
 
13-15 

 برنامج األغذية العاملي
جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية
ألمريكا الالتينية ومنطقة  ياملؤمتر االقليم 34

 البحر الكارييب

8-12 
12-19 
 
11-16 

 جلنة املالية  157 مارس/آذار

 جلنة الربنامج 117

  ساجملل 151

9-13 

9-13 

13-17 

 اهلادئآلسيا واحمليط  ياملؤمتر االقليم 33
 الدستورية والقانونيةن جلنة الشؤو 101

7-11 
 

14-16 

الدولي للتنمية اجمللس التنفيذي للصندوق  أبريل/نيسان
 الزراعية

 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 11 20-24
الدولي للتنمية اجمللس التنفيذي للصندوق 

 الزراعية
 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 33

4-1 
11-12 

 
 

17-11 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 30 29-22 العامليبرنامج األغذية  مايو/أيار

 جلنة املالية 151

 جلنة الربنامج 111
 برنامج االغذية العاملي

 اجمللس 154

1-5 
16-10 
16-10 
23-27 
30/5 – 3/6 

 املؤمتر 31 يونيو/حزيران

 اجمللس  151

6-13 

15 

 1/7-17/6  الدستور الغذائي 31

 )روما(

 جلنة مصايد األمساك 31 )جنيف( 11-2  الدستور الغذائي 31 يوليو/متوز

  جلنة الغابات 13

11-15 
11-11 

     أغسطس/آب

للتنمية  يللصندوق الدول ياجمللس التنفيذ سبتمرب/أيلول
 الزراعية

 ةالدستورية والقانونين شؤوجلنة ال 101

14-18 
 
11 – 30 

للتنمية  يللصندوق الدول ياجمللس التنفيذ
 الزراعية

19-23 

أكتوبر/تشرين 

 األول

 العاملياألمن الغذائي جلنة  41

 يالعامل ةيوم األغذي

11-17  

 (اجلمعة) 16

 جلنة الزراعة 15

 جلنة مشكالت السلع 71

 يوم األغذية العاملي

 جلنة األمن الغذائي العاملي 43

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 103

3-7 
10-11 
 )االثنن(17

17-11 
14-16 

نوفمرب/تشرين 

 الثاني

 *املالية ةجلن 151

 *الربنامج ةجلن 111
 يبرنامج األغذية العامل

  ساجملل 153

1-6 
1-6 
1-13 

30/11-4/11 

 جلنة املالية 160

 جلنة الربنامج 110
  برنامج األغذية العاملي

7-11 
7-11 

14-18 

ديسمرب/كانون 

 األول

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 
 *الزراعية

 اجمللس 155 14-18
الدولي للتنمية اجمللس التنفيذي للصندوق 

 الزراعية

5-1 
12-12 

 
 2012 آذار/مارس 27 عيد الفصح: 2012 أبريل/نيسان 2 عيد الفصح:

 2012يوليو/متوز  2 –يونيو/حزيران  2 شهر رمضان: 2012 يوليو/متوز 12 –يونيو/حزيران  18 شهر رمضان:
 2012يوليو/متوز  2 عيد الفطر: 2012يوليو/متوز  17 عيد الفطر:

  2012أيلول /سبتمرب 11 عيد األضحى:  2012 أيلول/سبتمرب 23 األضحى:عيد 





 

 

 الربنامج جلنة
 (1012 حزيران/يونيو - 1012 متوز/يوليو)

 

 األعضاء الرئيس
 

 Cecilia Nordinالسيدة 
   Van Gansberghe (السويد) 

 (José Antonio Carranza السيد) إكوادور (Abdul Razak Ayazi السيد) أفغانستان

 (Abreha G. Aseffa السيد)إثيوبيا  * (السيد حممد مالح)اجلزائر  
 (Vimlendra Sharan السيد) اهلند (Gustavo Oscar Infante السيد) األرجنتني 
(Fiona Duncan ة السيد)نيوزيلندا  (Natalie Feistritzer النمسا )السيدة 

 *
 

 (Christina Emma Grieder ةسويسرا )السيد *(Eric Robinson السيد) كندا 

(األكوعخالد عبد الرامن  )السيد اليمن (Xia Jingyuan )السيد الصني 
 * 

   
 ميكن االطالع على تفاصيل عن املمثل املناوب على العنوان التالي:* 

representatives/en/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme 
 
 

 املالية جلنة

 (1012 حزيران/نيويو - 1012 متوز/يوليو)
 

 األعضاء الرئيس
 

(Matthew Worrell)السيد أسرتاليا  )الكامريون( Médi Moungui السيد
 *

 Emma María José Rodríguez ة)السيد املكسيك 

Sifuentes)
 *

 
(Olyntho Vieiraالربازيل )السيد  

 *
(لقجعفوزي املغرب ) 

 *
 

(جمدي أنور حسنني حسن )السيد مصر 
 *

 (Khalid Mehboob)السيد  باكستان 

(Georg Friedel Cramer)السيد  أملانيا 
 *

(Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي ) 
 *

 
 (عبلة مالك عثمان ةالسودان )السيد (Abdoulaye Traore)السيد  غينيا 
(Hideya Yamadaاليابان )السيد  

 *
(Natalie Brown)السيدة  الواليات املتحدة األمريكية 

 *
 

 ميكن االطالع على تفاصيل عن املمثل املناوب على العنوان التالي:* 
representatives/en/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance 

 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 (1012 حزيران/نيويو - 1012 متوز/يوليو)
 

 األعضاء الرئيس
ــيد  Mónica Martínez Menduiño ةالس

 (إكوادور)
 (Lawrence Kuna Kalinoe)السيد  بابوا غينيا اجلديدة (Mafizur Rahman)السيد  بنغالديش

 (Gregory S. Grothالواليات املتحدة األمريكية )السيد  (Lubomir Ivanov)السيد  بلغاريا 
 (Oscar Gabriel Piñeyro Bentos )السيد أوروغواي (عبد الستار شياد السوداني )السيد العراق 
  (Mohammed Sheriff)السيد  ليبرييا 
 

 1014 العاملي األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس
 

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتخبهم أعضاء املنظمة جملس انتخبهم أعضاء العضوية مدة انتهاء
 
 الصني )باء( 1)دال(بلجيكا  2112 األول كانون/ ديسمرب 31

 )هاء( اجلمهورية التشيكية )جيم( الربازيل 
 غواتيماال )جيم( 2)ألف( غانا 
 )دال( اليابان سلوفاكيا )هاء( 
 اململكة املتحدة )دال( 1)دال( السويد 
 زامبيا )ألف( )ألف( تونس 

 
 اهلند )باء(  )باء(أفغانستان  2112 األول كانون/ ديسمرب 31

 العراق )باء(  إيطاليا )دال( 
 هولندا )دال(  املكسيك )جيم( 
 االحتاد الروسي )هاء( الفلبني )باء( 
 سرياليون )ألف( أوغندا )ألف( 
 سويسرا )دال( الواليات املتحدة األمريكية )دال( 

 
 ( ألف) بوروندي (دال) كندا 2112 األول كانون/ ديسمرب 31

 ( جيم) كوبا (جيم) كولومبيا 
 ( ألف) إثيوبيا (ألف) غينيا االستوائية 
 (دال) النرويج (دال) أملانيا 
 (باء) باكستان (باء) اململكة العربية السعودية 
 )دال( إسبانيا (ألف) جنوب أفريقيا 

 
وحّلت حملهما كّل من أسرتاليا ولكسمربغ للفرتة املتبقية  2013ديسمرب/كانون األول  31هما يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف يختّلت بلجيكا والسويد عن مقعد  (1)

 من الوالية. 
 (،2020-2018(، والقائمة ألف )2017-2012(، والقائمة باء )2014-2012لف )ة أتشغل القوائم ألف وباء وجيم هذا املقعد بالتعاقب على النحو التالي: القائم( 2)

 (.2023-2021والقائمة جيم )

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/


 

 

 أعضاء املنظمة
 عضوا 194

 عضو منتسب 2
 منظمة عضو 1

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا

 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 وباربودا أنتيغوا
 أندورا

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزباكستان

 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروني دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو

 توفالو
 توكالو )عضو منتسب(

 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان
 منتسب(جزر فرويه )عضو 

 جزر كوك
 جزر مارشال

 اجلماعة األوروبية )منظمة عضو(
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 الدميقراطية الشعبيةمجهورية كوريا 

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبوتي
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 رواندا

 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 سان فنسنت وغرينادين

 كيتس ونيفيسسان 
 سان مارينو

 سانت لوسيا
 سري النكا

 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد

 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل

 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان

 غابون
 غامبيا

 غانا
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 غينيا بيساو

 فانواتو
فرنسا

 
 الفلبني

 فنزويال )مجهورية البوليفارية(
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص

 قطر
 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت

 كرييباتي
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا

 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 ملديف
 مالطة
 مالي

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق

 موناكو
 ميامنار

 ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
اناليون




