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( يف هذه الصفحة؛ وهذه هي QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة 

 www.fao.org على موقع املنظمةللبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى 

 

A 

 

 املؤمتر
 

 والثالثون التاسعةالدورة 

 2015 حزيران/نيويو 13 - 6ا، ـروم

 الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة

 )التوصيات املرفوعة إىل املؤمتر(

 

 (2014دميسرب/كانون األول  5-1من تقرير الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس ) مقتطف
 

  1الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر
 

 قتاملؤ األعمالجدول ترتيبات الدورة و

 

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

 على وجه اخلصوص مبا يلي: وأوصىاملوافقة عليها، 
 

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

 ( ومسائل الربنامج وامليزانية؛2جمالي األغذية والزراعة، )

من يوم  12.00املوعد النهائي لتلقي ترشيحات االنتخاب لعضوية اجمللس يف الساعة  يتمثلوأن  ب()

 ، وأن تنعقد عملية االنتخاب يوم اجلمعة املوافق2015يونيو/حزيران  8االثنني، املوافق 

 .2015يونيو/حزيران  12
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اجمللس كذلك على أن يوصي املؤمتر بأن يتمثل موضوع النقاش العام يف الدورة التاسعة والثالثني يف  ووافق -28

احلماية االجتماعية والتنمية  :يف املناطق الريفية "كسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل تعزيز القدرة على الصمود

 على مخس دقائق كحد أقصى. الزراعية املستدامة"، وبأن تقتصر بيانات رؤساء الوفود

 

 املوعد النهائي لتقديم الرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس

 

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

 .2015أبريل /نيسان  8من يوم األربعاء، املوافق  12.00

 

 ورئيسي اللجنتني الرئيسيتني األوىل والثانيةترشيح رئيس املؤمتر 

 

على مبدأ التناوب اإلقليمي، مت االتصال باجملموعة اإلقليمية جلنوب غرب  أشار اجمللس إىل أنه، حرصًا -30

احمليط اهلادئ يف الفاو بهدف ترشيح ممثل من دولة من دول جنوب غرب احمليط اهلادئ اجلزرية كرئيس للمؤمتر يف 

أن يكون رئيس اللجنة  على وافق. وعالوة على ذلك، 2015الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس يف مارس/آذار 

والصني؛ وأن يكون رئيس اللجنة الرئيسية الثانية من بلد ينتمي إىل  77الرئيسية األوىل من بلد من خارج جمموعة الـ

 والصني. 77جمموعة الـ

 

اجمللس على أن يرجئ إىل دورته احلادية واخلمسني بعد املائة مسألة ترشيح مرشحني للمناصب  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
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 (2015مارس/آذار  27-23من تقرير الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس ) مقتطف
 

 2الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر
 

 مشروع اجلدول الزمين للدورة

 

 على املؤمتر للموافقة عليه. CL 151/8اجمللس على عرض اجلدول الزمين املؤقت الوارد يف الوثيقة  وافق -23

 

 ترشيحات رئيس ونواب رئيس املؤمتر ورئيسي اللجنتني الرئيسيتني للمؤمتر

 

)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، أشار اجمللس إىل أّنه مت إجراء مشاورات فيما بني 5-24وفقا ألحكام املادة  -24

الزراعة والثروة السمكية  ، وزيرLe mamea ropati mualiaالوفود وإىل أن هناك توافقا يف اآلراء بشأن ترشيح السيد 

 وجملس شركات املتاجر الزراعية يف ساموا ليكون رئيسًا للمؤمتر.

 

 اجمللس على أن حييل إىل املؤمتر الرتشيحات التالية ملنصب نائب رئيس املؤمتر: ووافق -25
 

  السيدClaudio Javier rozencwaig )األرجنتني( 

  السيدSerge Tomasi )فرنسا( 

  السيدMajid Dehghan-Shoar )مجهورية إيران اإلسالمية( 

 

 اجمللس على عرض الرتشيحات التالية على املؤمتر: وافقإىل ذلك،  وباإلضافة -26
 

  رئيس اللجنة الرئيسية األوىل: السيدLuca Fratini )إيطاليا( 

  :شليب )مصر( يعبد الباسط أمحد علالسيد رئيس اللجنة الرئيسية الثانية 

 

 سبعة أعضاء يف اللجنة العامةترشيح 

 

اجمللس على عرض الرتشيحات التالية على  وافق)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، 5-24ألحكام املادة  وفقا -27

 املؤمتر:
 

 أسرتاليا 

 الكامريون 

 كندا 
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 الصني 

 العراق 

 نيكاراغوا 

 سلوفاكيا 

 

 ترشيح تسعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض

 

اجمللس على عرض الرتشيحات التالية على  وافق)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، 5-24املادة  ألحكاموفقا  -28

 املؤمتر:
 

 كوبا 

 إريرتيا 

 إندونيسيا 

 نيوزيلندا 

 سلطنة عمان 

 مجهورية كوريا 

 سان مارينو 

 تايلند 

 الواليات املتحدة األمريكية 

 


