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 املؤمتر

 األربعونو  الثانيةالدورة 

2021 

 قبول املمثلني واملراقبني من املنظمات الدولية حلضور الدورة
 

 موجز

من الالئحة العامة للمنظمة، دعا املدير العام األمم املتحدة والوكاالت املتخصـــــــصـــــــة املشـــــــار  1-17 ابملادة عمًال  -1
 للمؤمتر. نياألربعو الثانية إليها يف املرفق ألف إىل إرسال ممثلني عنها حلضور الدورة 

يــة اليت أبرمــت من الالئحــة العــامــة للمنظمــة، دعــا املــدير العــام املنظمــات احلكوميــة الــدول 2-17 ابملــادة وعمًال  -2
 أ). -معها املنظمة اتفاقات تسمح هلا ابلتمثيل أن ترسل مراقبني عنها (املرفق ابء

من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات، بصـــــــــــــفة مؤقتة رهناً مبوافقة املؤمتر،  4-17ابملادة  وعمًال  -3
املنظمة اتفاقات ال تســـــــــــمح هلا ابلتمثيل، إلرســـــــــــال مراقبني إىل عدد من املنظمات احلكومية الدولية اليت أبرمت معها 

 ب).-عنها (املرفق ابء

مبوافقة املؤمتر،  اعام دعوات، بصـــــــــــــفة مؤقتة رهنً من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير ال 4-17ابملادة  وعمًال  -4
ــــــدوليــــــة اليت مل تربم معهــــــا املنظمــــــة اتفــــــاقــــــات، إل  رســــــــــــــــــــال مراقبني عنهــــــاإىل عــــــدد من املنظمــــــات احلكوميــــــة ال

 ج).-(املرفق ابء

(أ) من "ســـــياســـــة منظمة األغذية والزراعة بشـــــأن 19من الالئحة العامة للمنظمة، والفقرة  3-17ابملادة  وعمًال  -5
العالقات مع املنظمات الدولية غري احلكومية" (النصــوص األســاســية، اجمللد الثاين، القســم ميم)، طلب املدير العام من 

  ).جيماملنظمات الدولية غري احلكومية ذات الصفة االستشارية لدى املنظمة أن ترسل مراقبني عنها (املرفق 

من الالئحة العامة للمنظمة، وجه املدير العام دعوات بصـــــــــــــــفة مؤقتة رهناً مبوافقة املؤمتر،  4-17ابملادة  وعمًال  -6
 إىل عدد من املنظمات الدولية غري احلكومية األخرى إلرسال مراقبني عنها (املرفق دال). 
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 املؤمتر جانب  مناختاذها اإلجراءات اليت يُقرتح 
بصــورة مؤقتة وهي رهن ابملنظمة اتفاقية رمسية إىل املنظمات احلكومية الدولية اليت ال تربطها  لُتوجه الدعوات اليت ترســ

  مبوافقة املؤمتر بناء على توصية من اللجنة العامة.

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 Rakesh Muthooالسيد 

 لساجملؤمتر و املأمني عام 

 CSG-Director@fao.orgالربيد اإللكرتوين:  - 55987 06570 39+اهلاتف: 
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 املرفق ألف
 حضور املؤمتر إىلاألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املدعوة 

 
 األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات التابعة هلا

 
 االحتاد الربيدي العاملي

 السلكية والالسلكيةاالحتاد الدويل للمواصالت 

 طارية بشأن تغري املناخاإلاالتفاقية 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 اتفاقية التنوّع البيولوجي

 اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 أمانة األمم املتحدة

 بر�مج األغذية العاملي

 بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي

 مم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدزبر�مج األ

 بر�مج األمم املتحدة للبيئة

 بر�مج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 البنك الدويل

 جامعة األمم املتحدة

 الصندوق األخضر للمناخ

 صندوق األمم املتحدة للسكان

 صندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)

 صندوق التكّيف

 اعيةالصندوق الدويل للتنمية الزر 

 صندوق النقد الدويل

 مرفق البيئة العاملي

 مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
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 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

 مكتب األمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

 اً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميةمكتب املمثل السامي املعين أبقل البلدان منو 

  منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضا� الشعوب األصلية 

 منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

 العامليةمنظمة األمم املتحدة للسياحة 

 املنظمة البحرية الدولية

 منظمة التجارة العاملية

 يناملنظمة الدولية للطريان املد

 املنظمة الدولية للهجرة

 منظمة الصحة العاملية

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 منظمة العمل الدولية

 ونكتاد)مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األ

 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)

 الشرق األدىن يفوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 املرفق ابء
 املنظمات احلكومية الدولية املدعوة إىل حضور املؤمتر 

 
 املنظمات اليت أبرمت معها املنظمة اتفاقات تسمح هلا ابلتمثيل (أ)

 
 الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا -وكالة االحتاد األفريقي للتنمية  /االحتاد األفريقي

 أمانة الكومنولث

 برملان بلدان أمريكا الالتينية

 جامعة الدول العربية

 اجلماعة الدولية لدراسة اجلوت

 الكاريبية اجلماعة

 شبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ

 اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية

 اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل

 جملس أورواب

 جمموعة البلدان الناطقة ابللغة الربتغالية

 فريقيا والكارييب واحمليط اهلادئجمموعة دول أ

 جمموعة مصرف التنمية األفريقي

 املركز اإلقليمي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية يف الشرق األدىن

 املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط

 للزراعة والعلوم البيولوجية املركز الدويل

 لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلةاملركز العريب 

 (انفومسك) مركز معلومات السوق واخلدمات االستشارية اخلاصة ابملنتجات السمكية يف املنطقة العربية

 مركز معلومات السوق واخلدمات االستشارية اخلاصة ابملنتجات السمكية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (انفوبيسكا)

 ة اآلسيويمصرف التنمي

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية

 املشرتك مع أمريكا الالتينية يطايلاملعهد اإل
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 معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة

 لتوحيد القانون اخلاص املعهد الدويل

 منظمة التعاون اإلسالمي

قليم آسيا إ يفة املتعلقة ابملنتجات السمكية املنظمة احلكومية الدولية ملعلومات السوق واخلدمات االستشارية الفني
 اهلادئ (انفوفيش) واحمليط

 املنظمة احلكومية الدولية ملعلومات السوق واخلدمات التعاونية اخلاصة ابملنتجات السمكية يف أفريقيا (انفوبيش)

 منظمة الدول األمريكية

 قليمية لوقاية النبااتت والصحة احليوانيةاملنظمة الدولية اإل

 املنظمة الدولية لتنمية مصايد األمساك يف أورواب الشرقية والوسطى (يوروفيش)

 املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

 املنظمة العاملية لصحة احليوان

 املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 منظمة مصايد أمساك حبرية فيكتور�

 منظمة معاهدة التعاون يف منطقة األمازون

 اجلراد الصحراوي يف شرق أفريقيامنظمة مكافحة 

 اهليئة الدولية لصون التونة يف األطلسي

 يهيئة احمليط اهلند

 

 املنظمات اليت أبرمت معها املنظمة اتفاقات ال تسمح هلا ابلتمثيل (ب)
 

 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

 لدويل حلماية الطبيعة واملوارد الطبيعيةاالحتاد ا

 البنك اإلسالمي للتنمية

 اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

 الصندوق املشرتك للسلع األساسية

 اجمللس الدويل لزيت الزيتون
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 املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة

 املركز الدويل للزراعة املروية ابملياه املاحلة

 اآلسيوية األفريقية للتنمية الريفيةاملنظمة 

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 اهليئة العربية لالستثمار الزراعي والتنمية
 

 املنظمات اليت مل تربم معها املنظمة اتفاقات (ج)
 

 االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة

 احتاد املغرب العريب

 جتّمع دول الساحل والصحراء 

 التحالف العاملي لألراضي اجلافة 
 اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط

 رابطة بلدان حافة احمليط اهلندي

 اللجنة اإلقليمية ملصايد أمساك خليج غينيا

 مركز اجلنوب
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 املرفق جيم
 

 احلكومية املدعوة حلضور املؤمتر املنظمات الدولية غري
 

 املنظمات ذات الصفة االستشارية لدى املنظمة
 

 االحتاد الدويل لرابطات عمال األغذية والزراعة والفنادق واملطاعم واملقاصف والتبغ والرابطات املتصلة هبا

 االحتاد الدويل للمنظمات الكاثوليكية لألعمال اخلريية واالجتماعية

 االحتاد العاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية

 االحتاد العاملي لنقاابت العمال 

 التعاوين الدويلتحالف ال

 اجمللس الدويل للمرأة

 االحتاد العاملي للمرأة الريفية

 الغرفة التجارية الدولية
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 دالاملرفق 
 

 املنظمات الدولية غري احلكومية األخرى
 املدعوة حلضور املؤمتر

 

 االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية

 االحتاد الدويل لسيدات األعمال واملهنيات

 االحتاد الدويل للبذور 

 االحتاد الدويل للبقول

 االحتاد الدويل للعامالت يف املهن القانونية

 االحتاد الدويل ملنتجات األلبان

 احتاد جتارة احلبوب واألعالف

 أوكسفام الدولية

 Via Campesinaاحلركة الدولية للمزارعني الريفيني 

 الرابطة الدولية ألخوات احملبة

 الرابطة الدولية لصناعات األمسدة

 الرابطة الكاثوليكية الريفية الدولية

 الرابطة النسائية العاملية من أجل السالم واحلرية

 Mastercard Worldwideشبكة 

 الشبكة الدولية لألغذية الزراعية 

 شبكة العمل اخلاصة مببيدات اآلفات

 لعاملي لتنوع احملاصيلالصندوق ا

 غرفة التجارة الكندية يف إيطاليا

 جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية

  Food Foreverمبادرة 

 التابعة للصندوق العاملي للبيئة  Mediterranean Marine Initiativeمبادرة 

 احمليط اهلندي اجمللس الدويل ملعاهدة
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 املنتدى الريفي العاملي

 Health for Animalsمنظمة 

 منظمة الرواتري الدولية

 املنظمة العاملية لبحوث السكر

 منظمة كروباليف الدولية

 Emerging Agمؤسسة 

 مؤسسة النهوض االجتماعي ابلثقافة

 )CIGRهلندسة الزراعة والنظم األحيائية البيولوجية ( اهليئة الدولية

 ActionAid Internationalهيئة مكافحة الفقر 
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