
C 2017/LIM/5 May 2017 

 

  السريعة؛ االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

 

 

A 

 المؤتمر
 رعون األالدورة 

 2017 تمنز/ينلين  8-3روما، 
 لمؤتمرلرعوي  األالدورة الخاصة عترتيبات ال

 إلى المؤتمر(مرفنعة )تنصيات 
 
 

 (2016 كانون األول/ديسمرب 9-5املائة للمجلس ) بعد واخلمسني اخلامسة مقتطف من تقرير الدورة
 1الترتيبات الخاصة عالدورة األرعوي  للمؤتمر

 
غرض املوافقة ل CL 155/8اجمللس على أن يرفع إىل املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات الواردة يف الوثيقة  وافق -35

 على وجه اخلصوص مبا يلي: وأوصىعليها، 
 

 ومسكككككككككائل املوضكككككككككوعية املسكككككككككائل( 1: )يلي ما يف التوايل على للنظر رئيسكككككككككيتني جلنتني تشككككككككككيل يتم أن )أ(
 ؛وامليزانية الربنامج ومسائل( 2) والزراعة، األغذية جمايل يف السياسات

 ثننياإل يوم ظهر من 12.00 الساعة عند اجمللس النتخابات الرتشيحات لتلقي موعد آخر يكون أنو  )ب(
 ؛2017 متوز/يوليو 7 اجلمعة يوم االنتخاب عملية تتم   وأن ،2017 متوز/يوليو 3

 خالل جلنسنيا بني املساواة عن خاص حدث لعقد اقرتاحتفاصيل  مناقشة يف أكثر التعمقعلى  واتفق )ج(
 بدعوة عقدت   رمسية غري اجتماعات يف وذلك فيه، النشطة للمشاركة لألعضاء اجملال إفساح مع املؤمتر،

 .اإلقليمية اجملموعات رؤساء مع للمجلس املستقل الرئيس من
 

 والزراعة املناخ ري  تغ" األربعني الدورة يف العام النقاش موضوع يكون بأن املؤمتر يوصي أن على كذلك  اجمللس ووافق -36
 .منهم لكل   أقصى كحد  دقائق مخس على الوفود رؤساء بيانات تقتصر وبأن" الغذائي واألمن

 
 السككككككنتني فرتة يف عقدسككككككت اليت الرئاسككككككية األجهزة لدورات السككككككنتني لفرتة املقرتح التايل املوضككككككوع أيضككككككا   اجمللس وأقر   -37

   ."وأنشطتها املنظمة عمل يف وتأثريه املناخ تغري  : "2018-2019
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 آخر مهلة لتقدمي الرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس
 

 يوم من 12.00 الساعة عند للمجلس املستقل الرئيس ملنصب الرتشيحات لتلقي زمنية مهلة حتديد اجمللس قرر -38
 اخلاصة البوابة خالل من الرتشيحات لتعميم كموعد  2017 نيسان/أبريل 12 األربعاء ويوم 2017 نيسان/أبريل 5 األربعاء
 .العام األمني من موجه كتاب  ومبوجب املنظمة بأعضاء

 
 والثانية األوىل الرئيسيتني اللجنتني ورئيسي املؤمتر رئيس ترشيح

 
  توافق ىلإ أفضت قد والزراعة األغذية منظمة يف آلسيا اإلقليمية اجملموعة مع املشاورات بأن   علما   اجمللس أحاط -39
 أيضا   جمللسا ووافق. املؤمتر رئيس ملنصب الفلبني، يف الزراعة وزير ،Emmanuel F. Piñol السيد معايل ترشيح بشأن اآلراء يف

 انيةالث الرئيسية اللجنة رئيس يكون وأن والصني؛ 77الك  جمموعة إىل ينتمي بلد من األوىل الرئيسية اللجنة رئيس يكون أن على
 .والصني 77 الك جمموعة إىل ينتمي ال بلد من
 

  املرشحني بتسمية( 2017 نيسان/أبريل) املائة بعد واخلمسني السادسة دورته يف يقوم أن على اجمللس ووافق -40
 :التالية للمناصب

 
 للمؤمتر؛ الرئيسيتني اللجنتني رئيس (أ)
 املؤمتر؛ لرئيس نو اب وثالثة (ب)
 للمؤمتر؛ العامة اللجنة يف منتخبني أعضاء وسبعة (ج)
 .التفويض أوراق جلنة يف أعضاء وتسعة (د)

 
 مراقب. بصفة املؤمتر حلضور فلسطني بدعوة املؤمتر يوصي أن على اجمللس ووافق -41
 

 (2017 نيسان/أبريل 28-24املائة للمجلس ) بعد نيواخلمس السادسة تقرير الدورةمقتطف من 
 2للمؤتمر األرعوي  عالدورة الخاصة الترتيبات

 
 .عليه للموافقة املؤمتر على CL 156/8 Rev.1 الوثيقة يف الوارد املؤقت الزمين اجلدول عرض على اجمللس وافق -16
 

 لتلقي مهلككككة ككككك خر  2017 مت وز/يوليو 4 الثالثككككاء يوم من 12.00 السكككككككككككككككككاعككككة حتككككديككككد اقرتاح على اجمللس ووافق -17
  2018 مت وز/يوليو ومن ،2020 حزيران/يونيو إىل 2017 مت وز/يوليو من املمتدتني للفرتتني) اجمللس لعضككككككككككككككوية الرتشككككككككككككككيحات

 (.2021 حزيران/يونيو إىل
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 للمؤمتر الرئيسيتني اللجنتني ورئيسي ونوابه املؤمتر رئيس ملنصب الرتشيحات
 

 الوفود بني مشككككككككككككككاورات إجراء إىل اجمللس أشككككككككككككككار للمنظمة، العامة الالئحة من( ب)5-24 املادة ألحكام طبق ا -18
  ملنصككككككككككب الفلبني يف الزراعة وزير ،Emmanuel F. Piñol السككككككككككيد معايل ترشككككككككككيح بشككككككككككأن اآلراء يف توافق إىل والتوصككككككككككل

 .املؤمتر رئيس
 

 :متراملؤ  رئيس نائب ملنصب الثالثة التالية الرتشيحات املؤمتر إىل حييل أن على اجمللس ووافق -19
 

 أخنوش )اململكة املغربية(؛  عزيز السيد •
 )الواليات املتحدة األمريكية(؛ Thomas Duffyوالسيد  •
  (فنواتو)Matai Seremaiah 3السيد و  •

 
 اللجنة ورئيس ألوىلا الرئيسككككككككككية اللجنة رئيس ملنصككككككككككي التالية الرتشككككككككككيحات املؤمتر إىل حييل أن على اجمللس ووافق -20

 :الثانية الرئيسية
 

 عمان( السيد أمحد بن ناصر البكري )سلطنة: األوىل الرئيسية اللجنة رئيس •
 )هولندا(  Johannes Petrus Hoogeveenالسيد : الثانية الرئيسية اللجنة رئيس •

 
 العامة اللجنة يف أعضاء سبعة ترشيح

 
ا -21   التككاليككة الرتشككككككككككككككيحككات عرض على اجمللس وافق للمنظمككة، العككامككة الالئحككة من( ب)5-24 املككادة ألحكككام طبقكك 

 :املؤمتر على
 

 أسرتاليا •
 أوغندا •
 بريو •
 العربية مصر مجهورية •
 مارينو سان •
 ماليزيا •
 األمريكية املتحدة الواليات •
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 التفويض أوراق جلنة يف أعضاء تسعة ترشيح
 

ا -22   التككاليككة الرتشككككككككككككككيحككات عرض على اجمللس وافق للمنظمككة، العككامككة الالئحككة من( ب)5-24 املككادة ألحكككام طبقكك 
 :املؤمتر على

 
 إندونيسيا •
 مارينو سان •
 غينيا •
 كندا •
 كوبا •
 اهلامشية األردنية اململكة •
 النمسا •
 نيكاراغوا •
 نيوزيلندا •


