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 [.وأدانه" ]ايااة منظمة "الفاو" بشلن اوعالن عن المنوا  الدولية و حيائ ا" CL 144/13الوثيقة 
 

 سياسة الفاو لإلعالن عن السنوات الدولية واالحتفال هبا
 

 معايري اختيار املواضيع
 

ا مع مقاصرررررررررد األمو املتددة واملباد  الواردة ي ينبغي أن يكون املوضررررررررروع املق   للمرررررررررنة الدولية متمرررررررررق   (1)
 الصرررررررررررررركور الررداررررررررررررررتوريررة الرئيمرررررررررررررريررة لكيرراان  منظومررة األمو املتدرردة املعنيررة )م رر  مي ررا  األمو املتدرردة

 وداتور منظمة األغذية والزراعة وغري ذلك(.
ينبغي للمرررررنة الدولية أن تعال ذررررراغ  ذا أولوية علنمررررربة  ميع البلدان أو معظم ا وأن تمرررررا و ي ت وير  (2)

 التعاون الدويل ي ح  املشا   العاملية، وال ايما تلك اليت تؤثر ي البلدان النامية. 
الصرررررررعيدين الدويل جيب أن تن وي المرررررررنة الدولية، ي حاه  قرار ا، على  مراوا  ملموارررررررة ت ت ذ على  (3)

 والوطين، وينبغي أن يتوقع من ا  حداث متابعة  برية على املمررررررررررررررتويني تت ذ ذررررررررررررررك  أنشرررررررررررررر ة مديدة
 أو تعزيز األنش ة القائمة. 

ينبغي أن يكون  نار فاصررررررر   مين ملدة ارررررررنتني على األق  بني ارررررررنتني دوليتني وف ة أطوه بني ارررررررنوا   (4)
 تتعلق مبواضيع مماثلة. 
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 نظر ي  عالن اررررررررررررررنرررة دوليرررة فقت عنررردمرررا تكون االحتفررراال  ملررردة  منيرررة أقصررررررررررررررر غري  رررافيرررةوينبغي ال (5)
 )ذ ر أو أابوع أو يوم واحد(. 

ينبغي عدم اوعالن عن اررررررنة دولية عندما يعقد مؤير عاملي ممررررررتق  عن نفس املوضرررررروع، أو عندما ي ري  (6)
 لتعزيز أ دافه. ا وااع الن ا  وتومد برامج فعالة ا دولي  املوضوع علفع  قلق  

 
 اومراوا  اليت يتعني اتباع ا واملمتلزما  األخرى

 
ينبغي  اتحة ما يكفي من الوقت ومراو مشررررررررراورا   املة، مبا ي ذلك ممرررررررررللة أن ا معية العامة تت ذ  (1)

ا بشرررررلن مق   قب  ارررررنة واحدة  املة بعد عرح  ذا املق  ، وذلك من أم  مراعاة ا راو اليت ا هنائي  قرار  
 أعرب عن ا مجيع األعضاو ويكني األم زة امل تصة من  مراو تقييو ذام  للمق  . 

 ينبغي، على العموم، أن تكون  نار ف ة انتني بني اوعالن وبداية انة دولية.  (2)
عالن عن ارررررررررنة دولية قب  اباذ ال تيبا  األاررررررررراارررررررررية الال مة لتمويل ا )والذي ينبغي من ينبغي عدم او (3)

 . أت يد مجيع ال تيبا  التنظيميةوحيث املبدأ أن يقوم على املمامها  ال وعية( 
 ينبغي أن يكون  نررار تنمرررررررررررررريق فعرراه ألنشرررررررررررررر ررة مجيع منظمررا  األمو املتدرردة واألم زة املعنيررة تفرراد    (4)

 لال دوامية. 
 ينبغي أن يكون لك  انة دولية أ داف يرمح أن تؤدي  ىل نتائج حمددة وعملية.  (5)
 ا من االحتفاه بك  اررررررررررررنةينبغي أن توضررررررررررررع ترتيبا  للتقييو ي املرحلة التدضررررررررررررريية وأن تشررررررررررررك  مزو   (6)

 دولية ومتابعت ا.
 
 


