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 1جدول أعمال الدورة –ألف 
 
 .C 2019/1نظرت اللجنة العامة يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر الذي يرد يف الوثيقة  -1
 
 اللجنة املؤمتر باعتماد جدول األعمال املؤقت. توصيو  -2
 

 2تشكيل اللجنتين الرئيسيتين والجدول الزمني المؤقت للدورة –باء 
 
بعد املائة تني الستتتتتاحلادية و ( ودورته 2018ديستتتتتمونكانول األول  7-3بعد املائة )ستتتتتتني اليف دورته  ،قام اجمللس -3
ميكن للمؤمتر وجدوهلا الزمين. و  األربعنياحلادية و ( بصتتتتتتتتتتتتياغة اقباحات تتعلق بتنظيم الدورة 2019 نيستتتتتتتتتتتتالنأبريل 8-12)

 . C 2019/INF/1/Rev.1و C 2019/12/Rev.1الوثيقتني يف االقباحات االطالع على هذه 
 
اللجنة املؤمتر بإنشاء جلنتني رئيسيتني لدراسة "املسائل املوضوعية ومسائل السياسات" و"املسائل املتعلقة  وتوصي -4

 بالونامج وامليزانية" الواردة يف جدول األعمال، ورفع تقرير هبذا الصدد.
 
 اللجنة بأل يوافق املؤمتر على اجلدول الزمين املؤقت الذي اقبحه اجمللس.  وتوصي -5
 

 3تعيين رئيسي اللجنتين الرئيسيتين ونوابهما –جيم
 
 الوثيقة يف عتتتتتتتتتتتتتتتتلى ما جتتتتتتتتتتتتتتتتاء )ب( من الالئحتتتتتتتتتتتتتتتتة العامتتتتتتتتتتتتتتتتة للمنظمتتتتتتتتتتتتتتتتة، وبنتتتتتتتتتتتتتتتتاءً 5-24و 7طبقاً للمادتيتتتتتتتتتتتتتتتتن  -6

C 2019/LIM/5 ومها:  ،بعد املائة، املرشَحني التاليني لرئاسة اللجنتني الرئيسيتنياحلادية والستني ، اقبح اجمللس يف دورته 
 

 (اململكة املتحدة) Marie-Therese Sarch ةالسيد :األوىلالرئيسية لجنة ال
 (اهلند) Bommakanti Rajenderالسيد  :الثانية الرئيسية للجنةا

 
 ترشيح كل من:  اللجنة املؤمتر بأل يصادق على توصيو 
 

 ؛األوىلالرئيسية للجنة كرئيس   (اململكة املتحدة) Marie-Therese Sarch ةالسيد
 .الثانيةالرئيسية  للجنة كرئيس)اهلند( Bommakanti Rajenderوالسيد 
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 أمساؤهمالتالية اللجنة بأل يشتتتتتتتتتنل املرشتتتتتتتتتحول  توصتتتتتتتتتيالعامة للمنظمة،  )ج( من الالئحة2 -10للمادة  اوطبقً  -7
 منصب نائب رئيس كّل من اللجنتني الرئيسيتني:

 
 (سلوفاكيا) Zora Weberová ةالسيد :األوىلالرئيسية لجنة ال

 ة(ة مصر العربيّ السيد هيثم عبد اهلادئ السيد الشحات )مجهوريّ     
 (النرويج) Inge Nordangالسيد  :الثانيةالرئيسية  للجنةا

 (الكوننو) Jeanne Dambendzetالسيدة    
 

 القرارات -دال
 
بًعا وت. C 2019/12/Rev.1الوثيقة ب جيم املرفقشتتتتتتاريع قرارات املؤمتر يف مباملتبعة يف ما يتعلق ملعايري احلالية ارد ت -8

 يف الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر.عايري هذه املتطبيق اللجنة العامة ب وصيتلذلك، 
 

 مدير العامتعيين ال –هاء
اخلمسة التالية ملنصب البشيحات وردت ، 2019 شباطنفواير 28هو و اجمللس، بل حبلول املوعد احملدد من ق   -9

  املدير العام:
 

 Médi Mounguiالسيد  :لكامريو ال
  Qu Dongyuالسيد   :الصني
 Catherine Geslain-Lanéelleالسيدة   :فرنسا

 Davit Kirvalidzeالسيد   :جورجيا
 Ramesh Chandالسيد   :اهلند

 
 .C/CF-4/2عن طريق الرسالة الدورية ذه البشيحات هب 2019 آذارنمارس 4يف يع األعضاء بلغ مجأ  قد و  

 
ا  حكومتتتتتة الكتتتتتامريولأحتتتتتاطتتتتتت ، 2019 آذارنمتتتتتارس 21ويف وقتتتتتت الحق، يف  -10  بستتتتتتتتتتتتتتحتتتتتب ترشتتتتتتتتتتتتتتيح علمتتتتتً

 Médi Moungui.4السيد 
 

أستتتفر وهو ما  Ramesh Chand،5، أبلنت حكومة اهلند بستتتحب ترشتتتيح الستتتيد 2019 حزيرالنيونيو 13 ويف -11
 فحسب.مرشحني بقاء ثالثة عن 
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أل ا بعلمً ، وتعلنه االنتخاب موعداللجنة العامة حتدد  ،من الالئحة العامة للمنظمة )د(1-37مبوجب املادة و  -12
جيري االنتخاب و الدورة. تلك فتتاح عقب ايف غضول ثالثة أيام عمل ، يف دورة عادية، يبدأ ويستكمل تعيني املدير العام
عدد ، أي أكثر من نصف عطاةعلى األغلبية املطلوبة من األصوات املاملرشح الذي حيصل ينتخب و باالقباع السري. 

الدول األعضاء يف  أغلبيةحضور بشرط  (،وال يدخل فيها االمتناع عن التصويت أو األصوات امللناة)عطاة األصوات امل
 املنظمة.

 
يطرحها عليهم األسئلة اليت قد جييبول على املؤمتر و أمام ل و املرشحيتحدث على أل  )د(1-37املادة تنص كما  -13
ويف هذا املساواة بني املرشحني. كفالة   دفهب للمنظمة العامة وفًقا لالئحة املؤمتراليت قد يتخذها بتيبات الا برهنً  ،عضاءاأل

ظمة بأل يتم الصدد، تشري اللجنة إىل التوافق الواسع يف اآلراء بالنسبة إىل مقبح تقّدم به رؤساء اجملموعات اإلقليمية يف املن
اللجنة بأل يلقي  توصيترشيد عملية إلقاء املرشحني لكلمة حرًصا على استخدام الوقت املتاح استخداًما جيًدا. ولذلك 

من عملية  2019دقيقة بدال من تكرار ما اعتمده اجمللس يف أبريلننيسال  15املرشحول كلمتهم أمام املؤمتر ملدة ال تتجاوز 
 دقيقة ختّللتها كلمة املرشح وفبة األسئلة واألجوبة.  45استنرقت 

 
تدرك و  .يونيونحزيرال 22اللجنة بأل يلقي املرشحول كلمتهم بعد ظهر يوم السبت  توصيعالوة على ذلك، و  -14

بتحديد  ،2019 نيسالنأبريل 1مع ممثلي املرشحني يف  هيف مكتبانعقد يف اجتماع قام، الرئيس املستقل للمجلس اللجنة أل 
 املؤمتر على النحو التايل:أمام  تهمكلماملرشحول  سيلقي و ترتيب تناول املرشحني للكلمة عن طريق القرعة. 

 
 Catherine Geslain-Lanéelleالسيدة   :فرنسا

 Davit Kirvalidzeالسيد   :جورجيا
 Qu Dongyuالسيد   :الصني

 
إىل ستمر يو  2019 حزيرالنيونيو 23صباح يوم األحد لتعيني املدير العام االقباع السري يبدأ أل باللجنة  وتوصي -15

 بعنوال C 2019/INF/1/Rev.1يف الوثيقة نصوص عليه ، كما هو ماملطلوبة األغلبيةعلى  نيرشحأل حيصل أحد امل
 "اجلدول الزمين املؤقت". 

 
 مكالداخل يسمح  ه لنالرئيس املستقل للمجلس، أنالتشاور مع عقب ، قّررأل املدير العام إىل ت اللجنة وأشار  - 16

على أهنا أي جهاز ميكن استخدامه لتسجيل الصور، مبا يف ذلك على ف عرّ ت  اليت أجهزة التسجيل اإللكبونية، ب االقباع
هذه األجهزة مثل  ترك نيالناخب تعني علىوي. الساعات الذكيةأو مولة اهلواتف احملأو  سبيل الذكر ال احلصر، آالت التصوير

ويتعني على الناخبني أل يبّينوا حلاسيب األصوات عدم محلهم أي أجهزة االقباع. مكال يف سلة عند مدخل قبل الدخول 
ة أمهيّ و  كاملة لالقباعالسرية الة بأمهيّ ندوبني ر مجيع املذكّ ياألمني العام للمؤمتر أل إىل ا طلب املدير العام أيضً يو إلكبونية. 

 ةن أيص له عرخّ ألي شخص غري م  يع املسؤولني عن اإلشراف على أي تصويت باالقباع السري إفصاح مجاشباط عدم 
وهذا سيكول دول املساس بأي  املعمول هبا.ا للقواعد سرية االقباع، وفقً  تقويضيل إىل معلومات قد متيل أو يفبض أل مت

اذها متاشًيا مع البالغ الصادر هبذا الشأل عن املدير العام يف توصية املؤمتر باختترتيبات أخرى قد ترغب اللجنة العامة 
 .2019يونيونحزيرال  19املساعدنمدير الديوال يف 
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 6تعيين الرئيس المستقّل للمجلس –واو

 
النتخابات منصتتتتتتب الرئيس  واحد ترشتتتتتتيح ، ورد2019أبريلننيستتتتتتال  5 وهوالتاريخ الذي حدده اجمللس، حبلول  - 17

 :ووه ،املستقل للمجلس
 

  السيدKhalid Mehboob )باكستال( 
 

  C/CF 4/3الرستتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة التتتدوريتتتةالبشتتتتتتتتتتتتتتيح مبوجتتتب ا األعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء كتتتافتتتة هبتتتذ أبلغ األمني العتتتام للمنظمتتتةقتتتد و  
 .2019 كانول الثايننيناير 22بتاريخ  ةالصادر 

 
ملنصتتتتتتتتب الرئيس املستتتتتتتتتقل فقط رشتتتتتتتتح واحد مد و وجونظرًا ل، ةعامّ الالئحة ال( من 1) 10-12املادة ا مع شتتتتتتتتيً امتو  -18

 واضحة.العامة الوافقة املبقّرر التعيني أل يتاللجنة العامة ب وصيتللمجلس، 
 

 7انتخاب أعضاء المجلس –زاي
 

قبل على توصتتتتتتتتتية اللجنة العامة، و  ، بناءً حيدد املؤمتر الالئحة العامة للمنظمة على أل )أ( من10-22تنص املادة  -19
 .اجمللس أعضاء النتخابوآخر موعد لتقدمي البشيحات نتخاب اال، تاريخ على األكثرلدورة لاليوم الثالث هناية 

 
 اللجنة مبا يلي:  توصيهكذا، و  -20
 

حبلول البشتتتتتتتتتتتتيحات ملقاعد اجمللس الشتتتتتتتتتتتتاغرة يف الدورة احلالية ب األمني العام للمؤمتر واجمللس أل يتم تبليغ أ()
 ؛ 2019 حزيرالنيونيو 24ثنني االمن يوم  12:00الساعة 

 .2019 حزيرالنيونيو 28اجلمعة ري االنتخاب صباح يوم جيوأل  )ب(
 

من الالئحة  22من املادة  7إىل  3 من أحكام الفقراتببصتتتتتورة خاصتتتتتة علماً املؤمتر  ستتتتتيأخذويف هذا الصتتتتتدد،  -21
 العامة للمنظمة اليت تنص على ما يلي:

 
 من املرغوب فيه:يراعي املؤمتر يف اختيار أعضاء اجمللس أل  -3"

 
أل تقوم العضتتتتتتتتتتتتتتويتتتتة يف اجمللس على أستتتتتتتتتتتتتتتتتاس متثيتتتتل جنرايف متوازل للتتتتدول املعنيتتتتة بتتتتإنتتتتتاج األغتتتتذيتتتتة  )أ(

 الزراعية، وتوزيعها، واستهالكها؛ واملنتجات
 أل تشبك يف عمل اجمللس الدول األعضاء اليت ميكن أل تساهم بأكو قدر يف جناح املنظمة؛ )ب(
 ألكو عدد ممكن من الدول األعضاء لالنضمام إىل عضوية اجمللس عن طريق تناوب العضوية.أل تتاح الفرصة  )ج(
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 جيوز إعادة انتخاب الدول األعضاء. -4
 
ال جيوز أل تنتخب أي دولة عضتتتتتتتتوا يف اجمللس إذا كانت االشتتتتتتتتباكات املالية املتأخرة عليها للمنظمة تعادل  -5
 السنتني التقومييتني السابقتني. جتاوز االشباكات املستحقة عليها عن أو
 
بشنل مجيع املقاعد اليت تكول قد خلت باجمللس منذ الدورة العادية  خاصةيقوم املؤمتر يف أي دورة عادية أو  -6

الظروف من تعديل يف املدد الزمنية  توصي اللجنة العامة املؤمتر مبا قد تتطلبه خاصةاألخرية. ويف حالة عقد دورة 
 )أ( و)د( أدناه.10املنصوص عليها يف الفقرة 

 
يعتو عضتتتتتتتتتتتتتتو اجمللس مستتتتتتتتتتتتتتتقيال إذا كانت االشتتتتتتتتتتتتتتباكات املالية املتأخرة عليه للمنظمة تعادل أو تزيد عن  -7

 تني متتاليتني للمجلس".االشباكات املستحقة عليه عن السنتني التقومييتني السابقتني أو إذا كال مل ميثل يف دور 
 

 حق الردّ  – حاء
 

أنته، يف حتال رغتب املنتدوبول يف الرّد على أي انتقتادات موّجهتة حلكومتا م،  ،الستتتتتتتتتتتتتتتابقتة دوراتتهيف  ،ر املؤمترقرّ  -22
ي ستحسن أل يفعلوا ذلك يف نفس اليوم الذي صدرت فيه تلك االنتقادات وبعد أل يكول قد أ فسح اجملال جلميع الراغبني 

 إلدالء مبداخال م.ليف املشاركة يف النقاش 
 

  .الدورةهذه يف ذا ا اللجنة باتباع البتيبات  توصيو  -23
 

 المحاضر الحرفية –طاء
 

جلستتات حماضتتر حرفية جلميع اجللستتات العامة يف املؤمتر و حترير من الالئحة العامة للمنظمة على  18تنص املادة  -24
ويتعنّي على الوفد الذي  صتتتتتتحة مداخال م املستتتتتتّجلة.لتمكينهم من مراجعة فرصتتتتتتة املندوبني  وعلى منح ةالرئيستتتتتتيال اللج

 تعديالت التحريرية يف غضول أسبوع واحد من إصدار احملضر احلريف ذي الصلة.الألقى البيال أل يقّدم 
 

مت إنشتتتتتتتاء  استتتتتتتتعراض حالة األغذية والزراعة، – 10إطار البند حتت النقاش العام ألغراض وأشتتتتتتتارت اللجنة أنه  -25
تقدمها الوفود والتستتتجيالت الصتتتوتية ذات الصتتتلة. وستتتيتم حتميل هذه البيانات صتتتة للبيانات اليت خمصتتتّ إلكبونية صتتتفحة 

 .10للبند  محاضر حرفيةواستخدامها ك اإلدالء هبا خالل اجللسة العامة والتسجيالت مباشرة بعد
 

يف  مإدراج بيانا  املتحدثنيجييز ملن يرغب من  إجراءً  1961يف عام رمسياً جتدر اإلشتتتتتتتتتتتتتتارة إىل أل املؤمتر اعتمد و  -26
 بشرط أل: الوقت توفريحرصاً على اإلجراء اللجنة باتباع هذا  وتوصياحملاضر من دول اإلدالء هبا خالل جلسة عامة. 
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ت بلغ اجللستتتتتة العامة أو اللجنة الرئيستتتتتية املعنية من ق بل رئيستتتتتها بأنه ستتتتتي درج يف احملضتتتتتر بيال مل ي لق فعلياً  أ()
 إىل بيال ما مّت إلقاؤه؛بإجراء إضافة هامة  أو

 رقمي؛ يف شكل  ي ستحسن أل يكول النص الذي ي سّلم إىل الرئيس إلدراجه يف احملضر  ب()
 جيري تعميم احملضر احلريف املؤقت الذي يتضّمن البيال اإلضايف قبل رفع اجللسة؛ ج()
دالء، قبل رفع اجللستتتتتة، ت فستتتتتح الفرصتتتتتة للوفود احلاضتتتتترة يف اجللستتتتتة ملمارستتتتتة حقها يف الرد من خالل اإل د()

 مبداخلة بشأل البيال املدرج يف احملضر.
 

 بيانات رؤساء الوفود –ياء
 

استتتتعراض حالة األغذية   -10إطار البند حتت يف النقاش العام  حدثنياللجنة بأل ت نشتتتر يومياً قائمة باملت توصتتتي -27
املؤمتر حبستتتتتتتب البتيب الذي ستتتتتتتيدعوهم فيه الرئيس إىل  ، يف يومياتلتنمية الريفيةوالزراعة وااهلجرة عن موضتتتتتتتوع والزراعة 

 .مخس دقائقكذلك بأال تتعدى مدة البيانات   توصيإلقاء بيانا م و 
 

 8قبول المراقبين من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية –كاف
 

قتتائمتتة بتتاملنظمتتات احلكوميتتة التتدوليتتة واملنظمتتات غري احلكوميتتة التتدوليتتة اليت  C 2019/13 Rev.1ترد يف الوثيقتتة  -28
دعاها املدير العام إليفاد ممثلني عنها بصفة مراقب يف الدورة احلالية للمؤمتر. وإّل الدعوات املوجهة إىل املنظمات احلكومية 

ت غري احلكوميتتة التتدوليتتة اليت ال تتمتع بصتتتتتتتتتتتتتتفتتة وتلتتك املوجهتتة إىل املنظمتتا بتتاملنظمتتةالتتدوليتتة اليت ال يربطهتتا اتفتتاق رمسي 
 هي دعوات موّجهة بصورة مؤقتة وتبقى رهناً مبوافقة املؤمتر عليها. املنظمةاستشارية لدى 

 
 .املؤقتةاملؤمتر بتأكيد هذه الدعوات  توصياستعرضت اللجنة هذه القائمة، أل  وبعد -29
 

 حضور فلسطين –الم
 

د عيت فلسطني حلضور املؤمتر بصفة مراقب. وتوصي اللجنة  9بعد املائة، الستنيعلى اقباح اجمللس يف دورته  بناءً  -30
 .1975بأل يؤّكد املؤمتر هذه الدعوة كما درجت عليه العادة وطبقاً للشروط املتبعة منذ سنة 

 
 الخالصة -ميم

 
 . لدورةاخلاصة با الذكر السالفةاللجنة بأل يؤّكد املؤمتر مجيع البتيبات  توصي -31
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