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 المقّدمة
 1محاضرة ماكدوغال التذكارية

، الرئيس املشااااااارك ملؤسااااااسااااااة بيل وميلندا غيتس، حما اااااارة ماكدوغال التالكارية الثانية Bill Gatesألقى الساااااايد  -1
ال وتلت عالم احملا ااااارة مناقشاااااة رفيعة املساااااتوى بشاااااأن عالا مكافحة تغري املناخ واجلوع  ن الريق االبتكاروالثالثني بشاااااأن 

إىل جانب لعم  املتحدة )املنةمة( املو ااااااااااااااوع شااااااااااااااارك فيها الدكتور شااااااااااااااو دونيو، املدير العام ملنةمة األغالية والزرا ة 
 الشملصيات التالية: 

  الدكتورةJewel H. Bronaughنائب وزير الزرا ة ا الواليات املتحدة األمريكية؛ ، 

  معايل السيدVictor Manuel Villalobos Arámbula؛، وزير الزرا ة والتنمية الريفية ا املكسيك 

  معايل السيدةThoko Didiza ؛الزرا ة وإصالح األرا ي والتنمية الريفية ا جنوب أفريقيا، وزيرة 

  معايل السيدWilliam D. Darوزير الزرا ة ا مجهورية الفلبني؛ ، 

 ؛معايل السيد سعود بن محود بن أمحد احلبسي، وزير الثروة الزرا ية والسمكية وموارد امليام ا سلطنة  مان 

  السيد معايلStefano Patuanelli الا مجهورية إيطاليا واحلرجية، وزير السياسات الزرا ية والغالائية 

 2بيانات رؤساء الدول والحكومات

 الدول واحلكومات ا دورته احلاليةال  ءإىل مشاركة رؤسا بارتياحاملؤمتر  أشار -2
 ، رئيس اجلمهورية اةيطالية، كلمة االل حفل االفتتاحال Sergio Mattarellaوقد ألقى فملامة السيد  -3

 3بيان ممثل جهازي تمثيل الموظفين في منظمة األغذية والزراعة

 ببيان نيابة  ن جهازي متثيل املوظفني ا منةمة األغالية والزرا ةال Susan Murrayأدلت السيدة  -4

 4تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنّية

دقيقة صاااااااااااااامت حدادوا  لى أرواح موظفي املنةمة الالين وافته  املنية منال انعقاد آار دورة للمؤمترال وقف املؤمتر  -5
 وتُليت أمساء املوظفني الراحلني وأُدرجت ا احملا ر احلرفية للمؤمترال

 

                                                           
 .C 2021/PV/9و C 2021/PV/1و C 2021/INF/7الوثائق   1
 .C 2021/PV/9و C 2021/PV/5و C 2021/PV/4و C 2021/PV/3و C 2021/PV/2و C 2021/2 Rev.1الوثائق   2
 . PV/9C/2021و C 2021/PV/5الوثيقتان   3
 .C 2021/PV/9و C 2021/PV/5الوثيقتان   4
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 6 ،5انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس

ح اجمللس  -6 ا للدورة الثانية  ، وزير املناخMichal Kurtykaالساايد معايل املؤمتر وانتملب رشااّ والبيئة ا بولندا، رئيسااو
 واألربعني للمؤمترال

ح اجمللس  -7 )إسااااااااارائيل(  Rubinstein Yaelاملؤمتر نواب رئيس املؤمتر الثالثة، وع : السااااااااايدة  وانتملبكما رشاااااااااّ
 )نيكاراغوا(ال Edward Centeno)الكامريون( والسيد  Gabriel Mbairobeوالسيد 

 8 ،7أوراق التفويضتعيين اللجنة العامة ولجنة 

 املؤمتر ما يلي: وانتملبأوصى اجمللس  -8

 سبعة أ ضاء ا اللجنة العامة

 الصني أسرتاليا

 غواتيماال مجهورية إيران اةسالمية

 الواليات املتحدة األمريكية جنوب أفريقيا

  سان مارينو

 تسعة أ ضاء ا جلنة أوراق التفويض
 الكويت بنغالديش

 ماليزيا الد قرااليةمجهورية الكونغو 

 نيكاراغوا مجهورية فنزويال البوليفارية

 نيوزيلندا سان مارينو

  كندا

 

                                                           
 .C 2021/PV/9و C 2021/PV/1و C 2021/LIM/16و C 2021/12 Information Note 1و C 2021/12الوثائق   5

 رئيس املؤمترالا منصب نائب انتملاب إسرائيل  ا رتا ه  لى وفد لبنان أبدى  6
 الC 2021/PV/9و C 2021/PV/1و CL 166/REPمن الوثيقة  39-37والفقرات   Information Note 1C 2021/12و C 2021/12الوثائق   7
مارست مجهورية فنزويال قد  ضوية مجهورية فنزويال البوليفارية ا جلنة أوراق التفويضال و ا رتا هما  لى وفدا الواليات املتحدة األمريكية وكندا  أبدى  8

 البوليفارية حقها ا الردال
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 9اعتماد جدول األعمال والترتيبات الخاصة بالدورة

 .الا التقريرهب ألف املرفق دول األ مال او كن االالالع  لى ج .لةاملؤمتر جدول أ ماله بصيغته املعدّ  ا تمد -9
يه األامسااة والسااتني بعد املائة والسااادسااة والسااتني بعد املائة، دورتاجمللس ا املؤمتر الرتتيبات اليت اقرتحها  ا تمدو  -10

 .اجمللس ا دورته السادسة والستني بعد املائةواجلدول الزمين الالي اقرتحه 

 اةجراءات والرتتيبات األاصة للدورة

 بالوثيقة املرفق باء االواردة أن تطبق اةجراءات األاصة للدورة الثانية واألربعني للمؤمتر،   لى املؤمتر اتفق -11
C 2021/12الافرتا يبالنةر إىل  قد الدورة بشكل  ةاستثنائي ، بصورة 

 :املؤمتر القرار التايل ا تمدو  -12
 

 1/2021القرار 
 اإلجراءات الخاصة في الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر

 
 المؤتمر:إن 
 

 (؛19-الةروف احلالية والقيود اليت تفر ها بسبب جائحة مرض فريوس كورنا )كوفيد إذ يالحظ
 
أّن اةجراءات األاصاااة باملؤمتر تر اعا أحكام النصاااوز األسااااساااية للمنةمة، مبا ا ذلك الالئحة العامة  مجّدًدا إذ يؤكدو 

 للمنةمة؛
 

 ؛ 49واملادة  12واملادة  1بأحكام الالئحة العامة للمنةمة، ال سيما املادة  وإذ يذّكر
 

ا أّن املؤمتر ينعقد، بناء  لى لوائحه و لى املمارساااااات املتبعة، دوموا تضاااااور األ ضااااااء وم   وإذ يؤّكد مجّدًدا  اإلقرارأيضاااااو
 ية ولفرتة زمنية حمدودة قدر املستطاع؛بأّن تعليق عالم املمارسة بشكل استثنائي حيصل فقط ا احلاالت االستثنائ

 
ا بااالقرار رق   يذّكر ذوإ الااالي ا تماادتااه اجلمعيااة العااامااة لعم  املتحاادة  ن الإجراءات  قااد االنتملااابااات  74/557أيضاااااااااااااااو

 (ال؛19-باالقرتاع السري من دون  قد جلسة  امة االل جائحة مرض فريوس كورونا )كوفيد
 

من  1من املادة  1ا دورته السااااااااااادسااااااااااة والسااااااااااتني بعد املائة،  مالو بأحكام الفقرة كاللك بأّن اجمللس قد وافق   وإذ يذّكر
يونيو/حزيران  18إىل  14الالئحااة العااامااة للمنةمااة،  لى  قااد الاادورة الثااانيااة واألربعني للمؤمتر االل الفرتة املمتاادة من 

 بني مجلة أمور مبا يلي: من ، وأوصى 19-بصورة افرتا ية، ا ظّل تأثريات جائحة كوفيد 2021
                                                           

 C 2021/LIM/15و INF/2 C/2021و INF/1 C/2021و Note Information 2021/12 C 1و C 2021/12و C 2021/1الاااااااااااوثاااااااااااائاااااااااااق   9
 C 2021/PV/2و C 2021/LIM/22و C 2021/LIM/21و C 2021/LIM/20و C 2021/LIM/19و C 2021/LIM/18و C 2021/LIM/16و
 الC 2021/PV/9و
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، 19-موافقة املؤمتر ا دورته الثانية واألربعني  لى إجراءات ااصة تطّبق بصورة استثنائية ا ظّل جائحة كوفيد (1)

 بالنسبة إىل انعقاد املؤمتر بصورة افرتا ية؛ 
اسااااااااتثنائية، من دون أن يشااااااااكل أن ينةر املؤمتر بغرض املوافقة والتطبيق االل دورته الثانية واألربعني وبصااااااااورة  (2)

االقرتاع ذلك سااااااااابقة، و لى ا تبار أنه ترتيب يتملال ملرة واحدة، إما التصااااااااويت تضااااااااور األ ضاااااااااء من االل 
بالتعيني أو التصاااويت  رب اةنرتنت بواساااطة نةام للتصاااويت اةلكرتوين أو التصاااويت الساااري تضاااور األ ضااااء 

  رب اةنرتنت؛  اململتلط بني التصويت تضور األ ضاء والتصويت
 

أيضوا بأّن اجمللس قد اللب أيضوا إىل األمانة مواصلة حتضرياأا للمليار الالي ينطبق م  النصوز األساسية،  لى  وإذ يذّكر
 ؛ 12النحو الوارد ا املادة 

 
 بأمهية احملافةة  لى الشمولية و مان قدرة مجي  الدول األ ضاء  لى التصويت:  وإذ يذّكر

 
 إن المؤتمر:

 
د -1  أّن اجمللس كااااان وافق  لى  قااااد الاااادورة الثااااانيااااة واألربعني للمؤمتر بصاااااااااااااورة افرتا ااااااااااااايااااة ا ظااااّل تااااأثريات أكــــّ

 ؛ 19-جائحة كوفيد
، بصااااااورة اسااااااتثنائية ومن دون أن يشااااااكل ذلك سااااااابقة وكرتتيب يتملال ملرة واحدة 49، البقوا ألحكام املادة وقّرر -2

االل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر، تعليق األقسااااام الواردة ا الالئحة العامة للمنةمة بالنساااابة إىل أي  ناصاااار 
ت التصويت باالقرتاع السري  لى ال تتواءم م  انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر بصورة افرتا ية أو م  ترتيبا

 من عالا القرار؛  5و 4النحو املبني ا الفقرتني 
كاللك  لى اةجراءات األاصااااااة وترتيبات التصااااااويت الواردة ا عالا القرار بصااااااورة اسااااااتثنائية من دون أن   ووافق -3

 يشكل ذلك سابقة وكرتتيب يتملال ملرة واحدة االل الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر املنعقدة بصورة افرتا ية؛ 
تضااور األ ضاااء بواسااطة التعيني املتدرّ  ا  إجراء  مليات التصااويت باالقرتاع السااري من االل التصااويت وقّرر -4

املقر الرئيسي للمنةمة ا روما وا املقر الرئيسي لعم  املتحدة ا نيويورك، م  التالكري بأنّه ال جيوز ألي مندوب 
أن  ثل أكثر من دولة  ضاااااو واحدة أو  ضاااااو منتساااااب واحد وبأنّه سااااايكون لكل من الدول األ ضااااااء صاااااوت 

 من الدستور؛  4-3و 1-3أحكام املادتني واحد، وذلك  مالو ب
 كاللك أنه، ألغراض إجراء االقرتاع السرّي:  وقّرر -5

مبوجب التعيني  12)أ( و)د( و)عاااااا( و)و( و)ز( من املادة 10جتري اةجراءات املنصوز  ليها ا الفقرات  (1)
ة املعارض( واملقر الرئيساااااااي لعم  املتدرّ  ا أحد املوقعني ومها املقر الرئيساااااااي ملنةمة األغالية والزرا ة )ردع

 (؛Cاملتحدة )قا ة )قا ات( املؤمترات 
)ز(، ساااايت  فرز األصااااوات ا روما ا قا ة العراق ا املقر الرئيسااااي ملنةمة األغالية 10-12ألغراض املادة  (2)

والزرا ة فيما جيري فرز األصوات ا نيويورك ا قا ة االقرتاع، وسيجري اةشراف  لى املوقعني كليهما من 
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نةمة األغالية االل وجود حاسااابني لعصاااوات ومراقبني، إ اااافة إىل وصااالة  رب الفيديو من املقر الرئيساااي مل
 والزرا ة؛ 

وحتدد نتيجة االقرتاع  لى أسااااااس اموع األصاااااوات الالي أُديل هبا من املوقعني وتساااااّجل اطيوا من جانب  (3)
حاساااايب األصااااوات ا املوقعني كليهما؛ ويكون حاساااابا األصااااوات ا املقر الرئيسااااي ملنةمة األغالية والزرا ة 

 ملدىل هبا واملصادقة  لى النتيجةال مسؤولني  ن جتمي  العدد اةمجايل لعصوات ا
ويكون حاسااااااابا األصاااااااوات املعينني ا كل من املوقعني، أي روما ونيويورك، من بني املندوبني أو املمثلني أو  (4)

 ) (ال 10-12املندوبني املناوبني من الوفدين نفسهما،  مالو بأحكام املادة 
دىل هبا باالقرتا  ويقّرر -6

ُ
ع السري ستكون مبناداة األمساء، م  اةشارة إىل أّن مناداة األمساء أّن األصوات غري تلك امل

 الال Aستت  بالرتتيب األجبدي باللغة اةنكليزية بدءوا باحلرف ال
ا أن تقدم األمانة، من  ااااااامن األدمات احلكومية الدولية اليت تقدمها و ااااااامن حدود املوارد املتاحة،  ويقّرر -7 أيضاااااااو

الد   واملسااااااا دة  لى املسااااااتوى الفين بناء  لى اللب الدول األ ضاااااااء مبا يضاااااامن نفاذ األ ضاااااااء كافة الكامل 
 واملتساوي إىل اةجراءات املشار إليها ا عالا القرارال 

 2021يونيو/حزيران  14ا ُتمد ا 
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 إنشاء اللجنتني الرئيسيتني وتعيني رئيسيهما ونواهبما وجلنيت الصياغة
 

 الرئيسيتني  لى توصيات اجمللس بإنشاء جلنتني املؤمتر وافق -13
 

)غانا( رئيساااااةو للجنة الرئيساااااية  Eudora Hilda Quartey Korantengالسااااايدة  املؤمتر ترشااااايح كل من: دأيّ و  -14
 ال)املكسيك( رئيسوا للجنة الرئيسية الثانية Benito Santiago Jiménez Saumaاألوىل، والسيد 

 
ا للجنة الصياغة للجنة الرئيسية األوىل اليت تض  ا  ضويتها )نيوزيلندا(  Donald Symeالسيد  انتملبو  -15 رئيسو

الد قراالية والسااااودان وكندا والكويت االحتاد الروسااااي واألرجنتني وأوزبكسااااتان والربتغال وبريو ومجهورية الكونغو  كالو من:
 ولكسمربغ ونيوزيلنداال

 
ا للجنة الصاااااااياغة للجنة الرئيساااااااية الثانية اليت تضااااااا  ا  Tiensin Thanawat السااااااايد انُتملبو  -16 )تايلند( رئيساااااااو

العربية ومجهورية مصاااااار  فرنساااااااو  الصاااااانيو شاااااايلي و  زامبياو  الربتغالو الربازيل و أساااااارتاليا و االحتاد الروسااااااي   من: ضااااااويتها كالو 
 الالواليات املتحدة األمريكيةو 
 

 10ادة من امل ( ) 2فقرة املؤمتر األ ضااااااء الساااااالفة أمساؤع ، وم  مرا اة مقرتحات اللجنة العامة، ووفقوا لل و نّي  -17
 :بالشكل التايل كاللك نائيب الرئيس   نّي من الالئحة العامة للمنةمة، 

 
 )األرجنتني( Carlos Cherniakاللجنة الرئيسية األوىل: السيد 

 اللجنة الرئيسية الثانية: السيد  قيل حاتور )قطر(
 

 حق الرد

 لى أنه من املسااتحساان،  ندما يرغب أي مندوب  املؤمتر القرار الالي اهالم ا دوراته السااابقة والالي ينصّ أّكد  -18
ا الرد  لى انتقادات موّجهة إىل ساااياساااة حكومة بلدم، أن يفعل ذلك ا اليوم الالي صااادر فيه االنتقاد، وبعد أن تكون 

 فرصة املشاركة ا النقاش قد أتيحت جلمي  الراغبني ا ذلكال
 

 التحقق من أوراق التفويض

للنةر ا أوراق  2021يونيو/حزيران  17و 15و 14و 9بعااة اجتمااا ااات هلااا ا  قاادت جلنااة أوراق التفويض أر  -19
من  183أفاد أّن  C 2021/LIM/20التفويض اليت وردت إىل دورة املؤمتر عالمال وقد صااااااااااااادر تقرير  نها  ااااااااااااامن الوثيقة 

ال 10الدول األ ضااااء ومنةمة واحدة من املنةمات األ ضااااء، وعي االحتاد األورويب، قّدمت أوراق تفويض صااااحلة لوفودعا
 ال2021يونيو/حزيران  17وتبنّي القائمة الو   حىت 
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 وإّن إيداع أوراق تفويض ممثلي األم  املتحدة ووكاالأا املتملصااااااااااااصااااااااااااة واملنةمات األارى التابعة هلا قد    لى -20

 من الالئحة العامة للمنةمةال 3من املادة  2النحو الصحيح البقوا ملا تنص  ليه الفقرة 
 

 حقوق التصويت

من الدسااااااااااااااتور، كانت لس و شاااااااااااااارون من الدول  3من املادة  4أنه، البقوا ألحكام الفقرة ب  لموا املؤمتر أحاط -21
األ ضاااااء )وعي إكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وتركمانسااااتان، وتشاااااد، وتوفالو، وجزر القمر، وجزر مارشااااال، ومجهوريّة أفريقيا 

رنسااااييب، الوسااااطى، ومجهورية الكونغو الد قراالية، ومجهورية إيران اةسااااالمية، ومجهورية فنزويال البوليفارية، وسااااان تومي وب
وساااورينام، والصاااومال، وغابون، وقريغيزساااتان، وكوبا، وكولومبيا، وليبيا، وليبرييا، ومقدونيا الشااامالية، وموزامبيق، ونيجرييا، 

ها ا التصاااااااااااويت ا املؤمتر بعدما هطت متأاراأا من االشااااااااااارتاكات وواليات ميكرونيزيا املوحدة، واليمن( قد فقدت حقّ 
 املبلغ املتوجب  ن السنتني السابقتنيالاملستحّقة  ليها للمنةمة 

 ومن مثّ، قامت دولة  ضو واحدة )موزامبيق(، بدف  مبلغ كاٍف الستعادة حقها ا التصويتال -22
 

املؤمتر إ ادة حقوق التصااااااااااااااويت لكل من إكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وتشاااااااااااااااد، وتوفالو، ومجهورية الكونغو  وقّرر -23
الد قراالية، ومجهورية إيران اةسااااااااااااااالمية، ومجهورية فنزويال البوليفارية، والصااااااااااااااومال، وكوبا، وكولومبيا، وليبرييا، ومقدونيا 

 من الدستورال 3من املادة  4مبعاملة ااصة مبوجب الفقرة  الشمالية، ونيجرييا، واليمن، اليت اللبت أن حتةى
 

املؤمتر اللب تركمانساااتان بتساااديد املتأارات املساااتحقة  ليها وفق اطة تقسااايط، وقرر بالتايل إ ادة حقها ل وقب   -24
 املؤمتر القرار التايل: ا تمدا التصويتال وبناءو  لى ذلك، 

 
 2/2021القرار 

 تركمانستان –تسديد االشتراكات 
 المؤتمر، إن  

االل  2019قضااي بتصاافية املتأارات من اشاارتاكاأا حىت  ام يأّن حكومة تركمانسااتان قد تقّدمت باقرتاح إذ يشــير إل  
، باة افة إىل القيام مبدفو ات منفصلة للمتأارات من اشرتاكاأا  ن  ام 2022فرتة مدأا  شر سنوات ابتداءو من  ام 

 ، واالشرتاكات الالحقة املستحقة  ن السنة التقو ية لالشرتاكال2021، واشرتاكات السنة اجلارية 2020
 

 ما يلي: ريقرّ 
 2019من الالئحة املالية، تسااااااااااااااّوى املتأارات من اشاااااااااااااارتاكات تركمانسااااااااااااااتان حىت  ام  5-5م  مرا اة املادة  (1)

يورو من االل دف   شااااااااااارة أقسااااااااااااط سااااااااااانوية قدرعا  348 28ال221دوالروا أمريكيوا و 812 28ال933وامو ها 
 ال2031إىل  ام  2022يورو من  ام  34 13ال822ودوالروا أمريكيوا  81 33ال293
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 ال2022يناير/كانون الثاين  يسدد القسط األول ا (2)
فضااالو  2020يعّد التسااديد الساانوي لعقساااط املشااار إليها أ الم، وكاللك تسااديد االشاارتاكات املتأارة  ن  ام  (3)

لصااااااااندوق رأس املال  االشاااااااارتاكات اجلارية االل الساااااااانة التقو ية لالشاااااااارتاكات املقررة، وأية دفعات مقدمة ن 
 العامل، مبثابة وفاء لاللتزامات املالية لرتكمانستان جتام املنةمةال

 من الالئحة املاليةال 5-5ُتدف  األقساط مبوجب أحكام املادة  (4)
 التملّلف  ن دف  قسطني اثنني منهاالتصبح اطة التقسيط عالم الغية وبااللة مبجرد  (5)

 
 2021يونيو/حزيران  18ا ُتمد ا 

 
إجراء اساااتعراض شاااامل حول  ملية إ ادة حقوق التصاااويت للدول األ ضااااء اليت  ليها متأارات  املؤمتر اللبو  -25

مساتحقة لكي تنةر فيه األجهزة الرئاساية اململتصاة، مبا ا ذلك جلنة الشاؤون الدساتورية والقانونية،  لى أن يت  د   ذلك 
 جنب م  رؤساء ونواب رؤساء اجملمو ات اةقليميةالبعملية تشاورية غري رمسية يقودعا الرئيس املستقل للمجلس جنبوا إىل 

 

 11قبول المراقبين

 املنةمات احلكومية الدولية واملنةمات غري احلكومية الدولية
 

اسااااااااااااااتعرض املؤمتر قائمة املنةمات احلكومية الدولية واملنةمات غري احلكومية الدولية اليت وّجه إليها املدير العام  -26
 املؤمتر  ليهاال وصادقد وة مؤقتة حلضور الدورة، 

 فلسطني

 األامسة دورته ا املؤمتر به تقدم الاليقرتاح الد املؤمتر الد وة اليت وجهها املدير العام إىل فلسطني، بناء  لى اأكّ  -27
 للمجلسال املائة بعد والستني

 
 

 واالنتخابات التعيينات
 12تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 
 ملنصب الرئيس املستقل للمجلسالُ ر ت  لى املؤمتر ثالثة ترشيحات  -28
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من هناية الدورة الثانية واألربعني ا منصب الرئيس املستقل للمجلس،  Hans Hoogeveenاملؤمتر السيد  و نّي  -29
 للمؤمتر حىت هناية الدورة الثالثة واألربعني للمؤمترال

 
 3/2021القرار 

 تعيين الرئيس المستقل للمجلس
 

 إّن المؤتمر،
بشااأن  9/2009من الالئحة العامة للمنةمة خبصااوز الرئيس املسااتقل للمجلس والقرار  23املادة  االعتبارإذ يأخذ بعين 

 13الرئيس املستقل للمجلس؛
 احلاجة إىل احملافةة  لى االستقاللية واملساءلة اليت خيض  هلا دور الرئيس املستقل للمجلس: وإذ يراعي

 
لدورة الثالثة ا منصاااااااب الرئيس املساااااااتقل للمجلس إىل حني انعقاد ا Hans Hoogeveenتعيني السااااااايد  يعلن -1

 ؛واألربعني للمؤمتر
 أن تكون شروط التعيني األاصة مبنصب الرئيس املستقل للمجلس  لى النحو اآليت: يقّررو  -2
 

وجلنة املالية وجلنة الربنامج يفرتض بالرئيس أن يكون موجودوا ا روما االل مجي  دورات اجمللس واملؤمتر  (أ)
 ويتوق  منه بطبيعة احلال أن  ضي ما ال يقل  ن ستة إىل مثانية أشهر ا السنة ا روما؛

 دوالروا أمريكيوا؛ 23 831يُدف  للرئيس بدل سنوي قدرم  (ب)
ا  أثناء وجودم ا املائة من بدل اةقامة اليومي العادي املعمول به 140لرئيس بدل يومي يعادل ليدف   ( )

 ا ا مهام تتعلق بأداء مهامه؛  ندما يكون مسافرو  أو /روما و
 تغطي املنةمة نفقات سفر الرئيس  ندما يسافر لتأدية مهامه؛ (د)
ساايكون الرئيس، لدى تأديته مهامه، سااواء أكان ذلك ا روما أو أثناء ساافرم، ملتحقوا كمشااارك ا اطة  (ه)

لفة عالا التأمني الطيب مببلغ قيمته اةمجالية ( وسااااااااااااتتحمل املنةمة كBMIPالتأمني الطيب األساااااااااااااسااااااااااااية )
 دوالروا أمريكيوا ا السنة؛ 3 48ال336

 تتاح ادمات األمانة للرئيس ملسا دته  لى أداء وظائفه؛ (و)
 تتاح للرئيس،  ند اللبه، ادمات الرتمجة الفورية، رعنوا بتوافر املوارد؛  (ز)
 ومستلزمات لتأدية وظائفه؛تتاح للرئيس ما حيتا  إليه الرئيس من مكاتب ومعدات  (ح)
تقدم املساااا دة للرئيس لال اااطالع جبمي  اةجراءات اةدارية من أجل اساااتصااادار الوثائق الالزمة ةقامته  (ط)

 ا روما ولسفرم من أجل أداء وظائفهال
 

  أنه سيت  االتفاق  لى أساليب تنفيال عالا القرار من جانب الرئيس ومنةمة األغالية والزرا ةال ويقّرر -3
 

 2021 يونيو/حزيران 18 ا ُتمد ا
  
                                                           

 الالنصوز األساسية، اجلزء الثاين، القس  عاء  13



10 C 2021/REP 

 

 14انتخاب أعضاء المجلس
 املؤمتر الدول األ ضاء التالية كأ ضاء ا اجمللس: انتملب -30

 (2019الفترة الممتدة من نهاية الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر )يونيو/حزيران 
 2024يونيو/حزيران  30إل  

 
 األعضاء اإلقليم )المقاعد(

 15إثيوبيا -1 (3أفريقيا )
 غينيا االستوائية -2
 الكونغو  -3

 إندونيسيا  -1 (6آسيا )
 بنغالديش  -2
 مجهورية كوريا -3
 الصني  -4
 الفلبني -5
 اليابان -6

 16إسبانيا/اململكة املتحدة -1 (3أوروبا )
 البوسنة واهلرسك -2
 17بيالروس -3

 بريو  -1 (3أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )
 شيلي  -2
 نيكاراغوا -3

 الكويت -1 (1الشرق األدىن )
  (0أمريكا الشمالية )

  (0جنوب غرب احمليط اهلادئ )
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 أبدت الواليات املتحدة األمريكية ا رتا ها  لى  ضوية إثيوبيا ا اجمللسال  15
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 (ال2024يونيو/حزيران  30إىل  2022يوليو/متوز  1من مدة الوالية )اليت سوف متتد من 
 ا اجمللسال بيالروسا  لى  ضوية ماألمريكية ا رتا هالواليات املتحدة اململكة املتحدة و أبدت   17



11 C 2021/REP 

 

 إل  نهاية الدورة الرابعة واألربعين للمؤتمر 2022يوليو/تموز  1الفترة الممتدة من 
 (2025)يونيو/حزيران 

 األعضاء اإلقليم )المقاعد(
 أنغوال -1 (5أفريقيا )

 غينيا  -2
 كوت ديفوار   -3
 كينيا  -4
 موريتانيا -5

  (0آسيا )

 إسرائيل  -1 (3أوروبا )
 أملانيا -2
 سلوفينيا -3

 األرجنتني -1 (5أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )
 الربازيل  -2
 جزر البهاما -3
 كوستاريكا  -4
 املكسيك -5

 العراق -1 (2الشرق األدىن )
 قطر -2

 كندا  -1 (2أمريكا الشمالية )
 الواليات املتحدة األمريكية -2

  (0جنوب غرب احمليط اهلادئ )
 

 (2021حزيران /يونيوللمؤتمر ) 42الفترة من نهاية الدورة 
 2022حزيران /يونيو 30إل  

 األعضاء اإلقليم )المقاعد
 بوروندي -1 (1أفريقيا )

 السودان -1 (1الشرق األدىن )
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 (2021الفترة الممتدة من نهاية الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر )يونيو/حزيران 
 لدورة الثالثة واألربعين للمؤتمرإل  نهاية ا

 األعضاء اإلقليم )المقاعد(
 الكامريون -1 (1أفريقيا )
 االحتاد الروسي  -1 (3أوروبا )

 فرنسا  -2
 لكسمربغ -3

 غواتيماال -1 (1الالتينية والبحر الكارييب )أمريكا 
 

 18تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
 

املؤمتر  ضااوين   نّي ) ( من الئحة الصااندوق املشاارتك للمعاشااات التقا دية ملوظفي األم  املتحدة،  6ا للمادة وفقو  -31
 املعاشات التقا دية للموظفني،  لى النحو التايل وللفرتات املبينة أدنام: جلنة اثنني إ افة إىل  ضوين مناوبني اثنني ا

  202219ديسمبر/كانون األول  31للفترة المنتهية في 
 Hammad B. Hammad السيد العضو

 املمثل الدائ  املناوب للواليات املتحدة األمريكية لدى املنةمة
 2024ديسمبر/كانون األول  31إل   2022يناير/كانون الثاني  1للفترة الممتدة من 

 Denis Cherednichenko السيد العضو
  املناوب لالحتاد الروسي لدى املنةمة املمثل الدائ 

 Marios Georgiades السيد العضو املناوب
 نائب املمثل الدائ  لقربز لدى املنةمة

 2025ديسمبر/كانون األول  31إل   2023يناير/كانون الثاني  1للفترة الممتدة من 
 Hammad B. Hammad السيد العضو

 املمثل الدائ  املناوب للواليات املتحدة األمريكية لدى املنةمة
 السيد صالح  بد الرزاق األضر العضو املناوب

 املمثل الدائ  املناوب للمملكة العربية السعودية لدى املنةمة
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 المسائل الموضوعية ومسائل السياسات

 20استعراض حالة األغذية والزراعة
 

 حالة  لى االهلا  ّلقت األ مال، جدول من البند عالا بشااااااااااااااأن مدااالت الوفود من وتسااااااااااااااعون ثالثة ألقت -32
 الزرا ية النة  الحتويل أي: العام، النقاش مو ااوع  لى الرتكيز م  بلداهنا، وا العاملي الصااعيد  لى الغالائي واألمن الزرا ة

 العملالال إىل رتاتيجيةاالس من :والغالائية

 

 وإّن املؤمتر: -33
بدور النة  الزرا ية والغالائية ا التصاادي للجوع ولسااوء التغالية  لى مسااتوى العامل، مشااددوا  لى أن  سااّل  (أ)

قد فاقمت مسااااااااتويات اجلوع وسااااااااوء التغالية األطرية أصااااااااالو  لى الصااااااااعيد العاملي فيما  19-جائحة كوفيد
 الُنةمية اليت تعرتي النة  الزرا ية والغالائية الراعنة؛كشفت  ن أوجه انعدام املساواة 

وأاال  لموا باسااااااااارتاتيجية منةمة األغالية والزرا ة، ال ساااااااااّيما النهج القائ   لى النة  الالي تتبعه ا حتويل  (ب)
النة  الزرا ياة والغاالائياة من أجال  كس اجتاام اجلوع، واالسااااااااااااااتثماار ا التحول الريفي ومتكني السااااااااااااااكاان 

 واال رتاف باملبادئ التنةيمية وبالعوامل املسّر ة للتقدم اليت تنطوي  ليها عالم االسرتاتيجية؛الضعفاء 
 ن د مه للنهج املتعدد املساااااارات الالي تتبعه منةمة األغالية والزرا ة ا ترمجة املعارف إىل أفعال،  أ ربو  ( )

مة، مبا ا ذلك االساااااتعانة مببادرة العمل من الرقمنة وتشاااااجي  تربية األحياء املائية إىل التنمية الريفية املساااااتدا
ا بيد   التكامل بني اةجراءات وإحدال التحّول ا النة  الزرا ية والغالائية؛  لتحقيقيدو

إىل أناااه من الضااااااااااااااروري، ألجااال حتويااال العاااامل من االل األغاااالياااة والزرا اااة، اجلم  بني االبتكاااار  والص (د)
 يل تقدمهاالوالتكنولوجيا والبيانات واحلوكمة واملؤسسات وتعج

 
 المؤتمرات اإلقليمية

 21مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية واإلقليمية الناشئة عن:
 

 تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألفريقيا
 22(2020أكتوبر/تشرين األول  26-28)

 
 الاملؤمتر  لى التقرير وأاال  لموا بالتوصيات الواردة فيهصادق  -34
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زمبابوي، البلد املضيف، ملا حتّلت به من مرونة وتعاون ا  قد دورة املؤمتر اةقليمي مهورية  ن امتنانه جلأ رب و  -35
 البالوسائل االفرتا ية

 
 تقرير الدورة األامسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 23(2020سبتمرب/أيلول  1-4)
 

 ال لموا بالتوصيات الواردة فيهأاال املؤمتر  لى التقرير و صادق  -36
 

املؤمتر اةقليمي دورة بوتان، البلد املضااااااااااايف، ملا حتّلت به من مرونة وتعاون ا  قد ململكة  ن امتنانه أ رب و  -37
 البالوسائل االفرتا ية

 
 تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألوروبا

 24(2020نوفمرب/تشرين الثاين  2-4)
 

 الاملؤمتر  لى التقرير وأاال  لموا بالتوصيات الواردة فيهصادق  -38
 

أوزبكسااااااااااااااتان، البلد املضاااااااااااااايف، ملا حتّلت به من مرونة وتعاون ا  قد دورة املؤمتر مهورية جل ن امتنانه أ رب و  -39
 الاةقليمي بالوسائل االفرتا ية

 
 والبحر الكارييبتقرير الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألمريكا الالتينية 

 25(2020أكتوبر/تشرين األول  19-21)
 

 الاملؤمتر  لى التقرير وأاال  لموا بالتوصيات الواردة فيهصادق  -40
 

نيكاااراغوا، البلااد املضاااااااااااااايف، ملااا حتلااّت بااه من مرونااة وتعاااون ا  قااد دورة املؤمتر مهوريااة جل ن امتنااانااه  أ ربو  -41
 الاةقليمي بالوسائل االفرتا ية
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 األامسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي للشرق األدىنتقرير الدورة 
 26(2020سبتمرب/أيلول  21-22)

 
 الاملؤمتر  لى التقرير وأاال  لموا بالتوصيات الواردة فيهصادق  -42
 

 ن امتنانه لساااااااالطنة ُ مان، البلد املضاااااااايف، ملا حتّلت به من مرونة وتعاون ا  قد دورة املؤمتر اةقليمي أ رب و  -43
 الاالفرتا يةبالوسائل 

 
 تقرير الدورة السادسة للمؤمتر اةقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية

 27(2020أكتوبر/تشرين األول  22-23)
 

أاال املؤمتر  لموا بتقرير املؤمتر اةقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية الالي  قد بغرض متكني الدول األ ضاء ا  -44
 الترتيب أولويات املنةمةاةقلي  من تقدمي إسهامات ا  ملية 

 
28الفنية اللجان

  

 مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:

 تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزرا ة
 29(2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28)

 
والعشااااااارين للجنة الزرا ة، وقام  لى وجه املؤمتر االساااااااتنتاجات والتوصااااااايات الواردة ا تقرير الدورة الساااااااابعة ّر قأ -45

 األصوز مبا يلي:
 

 مدونة السلوك الطو ية للحد من الفاقد واملهدر من األغالية؛ أقّر (أ)
اجمللس، ا دورته الثامنة والسااااااتني بعد املائة، بالنةر ا املصااااااادقة  لى تقرير الدورة العادية الثامنة  شاااااارة  كّلفو  (ب)

 هليئة املوارد الوراثية لعغالية والزرا ةال
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 2030استئصال الا ون اجملرتات الصغرية تلول  ام 
 30(4/2021 لقرارا)

 
 املرفقال  لى النحو الوارد ا 2030الاسااتئصااال الا ون اجملرتات الصااغرية تلول  ام  4/2021املؤمتر القرار  ا تمد -46
 الهبالا التقرير جي 

 
 31اقرتاح إنشاء جلنة فر ية معنية بالثروة احليوانية

 
 الاملؤمتر االقرتاح الدا ي إىل إنشاء اللجنة الفر ية املعنية بالثروة احليوانية أيّد -47
 

 32(5/2021 القراروالر اة ) اقرتاح هصيص سنة دولية للمرا ي

نةر املؤمتر ا االقرتاح الالي أقرّم اجمللس ا دورته األامساااااة والساااااتني بعد املائة لة الن  ن سااااانة دولية للمرا ي  -48
 هبالا التقريرال دال املرفق لى النحو الوارد ا  5/2021القرار  وا تمد 2026والر اة ا  ام 

 
 اقرتاح هصيص يوم دويل للصحة النباتية 

 33(6/2021 القرار)
 

نةر املؤمتر ا االقرتاح الالي أقرّم اجمللس ا دورته األامسااااااة والسااااااتني بعد املائة لة الن  ن االحتفال بيوم دويل  -49
 الهبالا التقرير عاء املرفق لى النحو الوارد ا  6/2021القرار  وا تمدمايو/ أيار  12النباتية ا للصحة 

 
 34(7/2021 القراراقرتاح هصيص سنة دولية لنمليل التمور )

 
نةر املؤمتر ا االقرتاح الالي أقرّم اجمللس ا دورته األامسااااااة والسااااااتني بعد املائة بشااااااأن إ الن ساااااانة دولية لنمليل  -50

 الهبالا التقرير واو املرفقالوارد ا ، 7/2021القرار  ا تمدو  2027التمور ا  ام 
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 (2021يناير/كانون الثاين  22تقريرا الدورتني الثالثة والسبعني )االستثنائية( )
 35(( للجنة مشكالت السل 2021مارس/آذار  12-10والرابعة والسبعني )

 
املؤمتر  لى تقريري الدورتني الثالثة والسااااابعني )االساااااتثنائية( والرابعة والسااااابعني للجنة مشاااااكالت السااااال  صاااااادق  -51

د )اللجنااة(،   لى وجااه األصااااااااااااااوز  لى ماادى أمهيااة التجااارة الاادوليااة ا املنتجااات الزرا يااة و ماال املنةمااة ا اااال وأكااّ
 ال19-املعلومات والتحليالت املتعلقة باألسواق الزرا ية، وال سيما ا ظّل تفشي جائحة كوفيد

 
 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك

 36(2021فرباير/شباط  1-5)
 

بوجه ااز بإ الن جلنة مصااايد رّحب تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصااايد األمساك، و املؤمتر  لى  صااادق -52
 البشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 2021األمساك لعام 

 
 تقرير الدورة األامسة والعشرين للجنة الغابات

 37(2020أكتوبر/تشرين األول  5-9)
 

 لى وجه األصااااااااااوز ورّحب تقرير الدورة األامسااااااااااة والعشاااااااااارين للجنة الغابات )اللجنة(، املؤمتر  لى  صااااااااااادق -53
 لى املسااااااااااااااامهة اهلامة اليت تقدمها الغابات  وأّكد اددوابإجنازات  مل املنةمة ا اال الغابات وأوجه تآزرعا م  الزرا ة، 

 الواةدارة املستدامة للغابات ا حتقيق أعداف التنمية املستدامة
 

 38األ مال التحضريية للمؤمتر العاملي األامس  شر للغابات
 

 لى  وأثىنللمؤمتر العاملي األامس  شااااار للغابات،  أل مال التحضااااارييةأاال املؤمتر  لموا باملساااااتجدات املتعلقة با -54
 الاجلهود املشرتكة اليت تبالهلا مجهورية كوريا ومنةمة األغالية والزرا ة من أجل إجناح عالا احلدل
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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 (2019أكتوبر/تشرين األول  18-14تقريرا الدورتين السادسة واألربعين )

 39العالمي( للجنة األمن الغذائي 2021فبراير/شباط  11-8والسابعة واألربعين )
 

املؤمتر  لى تقريري الدورتني السادسة واألربعني والسابعة واألربعني للجنة األمن الغالائي العاملي )اللجنة(،  صادق -55
 وشاااااااااااااّج  لى وجه األصاااااااااااااوز باملوافقة  لى األطوط التوجيهية الطو ية للجنة بشاااااااااااااأن النة  الغالائية والتغالية، ورّحب 

 أصحاب املصلحة كافةو  لى استملدام صكوك اللجنة األاصة بالسياسات املتفق  ليهاال
 

 المسائل الموضوعية ومسائل السياسات األخرى
 التقرير المرحلي عن االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات

 40لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة
 

أحاط املؤمتر  لموا بالتقرير املرحلي  ن االسااااااتعراض الشااااااامل الالي جيري كل أرب  ساااااانوات لسااااااياسااااااة األنشااااااطة  -56
التنفيالية ألغراض التنمية اليت تضااطل  هبا منةومة األم  املتحدة، مبا ا يشاامل تدا يات املوا ااي  الرئيسااية األمسااة الواردة 

 لنسبة إىل  مل املنةمةالبا 75/233ا قرار اجلمعية العامة لعم  املتحدة 
 

 41 برنامج األغذية العالمي المشترك بين األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة
 

 إّن املؤمتر:  -57
 

 لى التقرير السنوي للمجلس التنفيالي لربنامج األغالية العاملي )الربنامج( املرفوع إىل اجمللس االقتصادي  صادق (أ)
 ؛2019و 2018واالجتما ي لعم  املتحدة ومنةمة األغالية والزرا ة بشأن أنشطته  ن  امي 

 ؛2020ووّجه أحّر التهاين لربنامج األغالية العاملي حلصوله  لى جائزة نوبل للسالم لعام  وأ رب  ن ر ام (ب)
 مبوظفي الربنامج  لى تفانيه  ا العمل ا ظّل ظروف حافلة بالتحدياتال ونّوم ( )
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 42 2023 - 2022موضوع فترة السنتين 
 

 الالاالسرتاتيجية إىل العملمن الحتويل النة  الزرا ية والغالائية:  - 2023 - 2022املؤمتر مو وع فرتة السنتني  أقرّ  -58
 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية
 201943- 2018تقرير تنفيذ البرامج للفترة 

 
 إّن املؤمتر: -59
 

االساااااااتنتاجات اليت الص إليها اجمللس ا دورته الرابعة والساااااااتني بعد املائة ا ما يتعلق بتقرير تنفيال الربنامج  أقرّ  (أ)
 ؛2019-2018للفرتة 

ا املائة من  95حيث حققت املنةمة نساااااااابة  2019-2018بالتقدم احملرز ا تنفيال برنامج العمل للفرتة  ورّحب (ب)
 غايات مؤشرات اململرجات؛ 

 ؛ 2019-2018ماليني دوالر أمريكي االل الفرتة  11ال7ملا حتقق من وفورات ا الكفاءة مبقدار  موأبدى تقدير  ( )
املنةمة  لى مواصااااااااااالة  وشاااااااااااّج  2030مبساااااااااااامهة املنةمة اهلامة ا تنفيال اطة التنمية املساااااااااااتدامة لعام  ورّحب (د)

ون م  وكاالت األم  املتحدة االسااااااااااااااتفادة من ميزاأا املقارنة من أجل حتقيق أعداف التنمية املسااااااااااااااتدامة بالتعا
 وبرااها املعنية؛

وأشاااار بارتياح إىل قيام املنةمة بإساااناد األولوية إىل االساااتعانة بالشاااراكات لكي تتمكن من االساااتفادة من ميزاأا  (ه)
 املقارنة، مبا ا ذلك من االل التعاون ا ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛

 صعيد حتقيق التمثيل اجلنساين واجلغراا العادل ملوظفي املنةمة؛ بإحراز تقدم مستمر  لى  ورّحب (و)
 ال2019 - 2018 لى تقرير تنفيال الربامج للفرتة  وصادق (ز)

 
 202144تقرير تقييم البرامج لعام 

 
 إّن املؤمتر: -60
 

، مبا ا ذلك النتائج الرئيسااااااااااااااية املنبثقة  ن  مليات التقيي  املنجزة االل 2021بتقرير تقيي  الربامج لعام  رّحب (أ)
 ؛2020-2019الفرتة 
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تب التقيي  ا املنةمة ونّوم جبهود املكتب للتغّلب  لى التحديات اليت فر ااااااااااتها جائحة كلعمل م وأبدى تأييدم (ب)
مة  لى مجي  األصعدة واألرو  أمهية الدور الالي يضطل  به من أجل تثمني  مل املنة وشّدد  لى ،19-كوفيد

 بنتائج ودروس لتمكني املنةمة من حتقيق نتائج أفضل؛ 
بوجااه ااااز  لى دور تقيي  إالااار النتااائج االساااااااااااااارتاتيجيااة ا منةمااة األغاااليااة والزرا ااة ا بلورة اةالااار وأثىن  ( )

 ؛ 2031-2022االسرتاتيجي للمنةمة للفرتة 
ل املنةمة ا اال املساااااااااااااواة بني اجلنسااااااااااااني ولد   السااااااااااااكان ا ما ورد ا التقرير من تقييمات لعم وأثىن  لى (د)

املنةمة  لى تكثيف جهودعا لتعمي  مبدأ ال دم ترك أي  وشّج حاالت األطر، مبا ا ذلك الشعوب األصلية، 
 أحد الف الركبال ا مجي  برااها؛ 

توصاايات التقيي  بشااأن   لىوصااادق أمهية العمل اةحصااائي با تبارم وظيفة أساااسااية من وظائف املنةمة،  وأبرز (ه)
العمل اةحصائي للمنةمة لتحسني حوكمتها و مان التملصيص الكاا للموارد وتعزيز العمل اةحصائي  لى 

 املستوى القطري؛ 
 لى التزام اةدارة  وأثىنبقيام املنةمة تشااااااد املوارد الكافية للعمل املنااي االل فرتة الساااااانتني املا ااااااية،  وأشاااااااد (و)

عمل الالي ينطوي  لى تدا يات منااية وتعمي  اجلوانب املتصااااااااااالة بتغري املناخ  رب  تلف بتحساااااااااااني حوكمة ال
عب بناء  لى توصااااااااااااااية التقيي  ملا تقدمه املنةمة من د   للعمل املنااي )اهلدف  من أعداف التنمية  13الشااااااااااااااُ

كامل للتوصية الصادرة  ن التطبيق ال واللب(، 2017املستدامة( وتنفيال اسرتاتيجية املنةمة األاصة بتغري املناخ )
 اجمللس ا دورته السادسة والستني بعد املائة واملتعلقة باسرتاتيجية املنةمة األاصة بتغري املناخ؛ 

بالدور الالي ا ااطل  به تقيي  االساارتاتيجية األاصااة بالشااراكات م  القطاع األاز ا حتفيز و اا  وا تماد  ونّوم (ز)
قطاع األاز، لتمكني مشاركة أكرب للمنةمة ا شراكات متنو ة ومبتكرة االسرتاتيجية اجلديدة األاصة بإشراك ال

 واالستفادة من القطاع األاز ةحراز تقدم حنو حتقيق أعداف التنمية املستدامة؛ 
املنةمة  لى مواصلة الرتويج ألمهية سالسل اةمدادات الغالائية العاملية والتجارة الدولية املنفتحة والقائمة  وشّج  (ح)

ا د وغري التمييزية واليت  كن التنبؤ هبا، م  مرا اة والية املنةمة واالتفاقات الدولية ذات الصاالة، مبا ا  لى القو 
 ذلك تلك املربمة ا إالار منةمة التجارة العاملية؛ 

يمية اقرتاح مكتب التقيي  بشأن نزع الطاب  املركزي  ن وظيفة التقيي  وتعزيز قدرات التقيي  ا املكاتب اةقل وأقرّ  (ط)
والقطرية بغرض تعزيز اةدارة املسااااااااااااااتندة إىل النتائج ا املنةمة وثقافة التقيي  فيها وملكية  مليات التقيي   لى 

 لى أمهية االتساااااق واملواءمة ا نةام الرصااااد والتقيي  باالسااااتناد إىل النتائج ا املنةمة  وشااااّدداملسااااتوى الوالين، 
لى نطاااق املنةومااة  لى حنو مااا ورد ا اقرتاح األمني العااام لعم   لى املسااااااااااااااتوى القطري م  اآلليااة املوجودة  

املتحدة من أجل إ ادة تنةي  منةومة األم  املتحدة اةمنائية، مبا ا ذلك  مليات تقيي  إالار التعاون ا األم  
 املتحدة؛ 

بغية تشااااااااااااااجي  و اااااااااااااا   باملبادرات اليت أاللقها مكتب التقيي  حلفز اةمكانات الوالنية ا اال التقيي  ورّحب (ي)
 وشااااّج السااااياسااااات باالسااااتناد إىل العل  واألدلّة مبا يضاااامن إحراز تقدم باجتام حتقيق أعداف التنمية املسااااتدامة، 

  لى مواصلة اجلهود هبالا الصددال
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 203145-2022اإلطار االستراتيجي للفترة 
 

وبسااااااااااارديته االسااااااااااارتاتيجية لد   التحّول الالي ينبغي  2031-2022املؤمتر باةالار االسااااااااااارتاتيجي للفرتة  رّحب -61
تشاااااجيعه بطريقة متساااااقة، حساااااب االقتضااااااء، ووفقوا للساااااياقات والقدرات الوالنية وباالساااااتناد إليها، من أجل حتقيق نة  

وحياة إنتا  أفضل، وتغالية أفضل، وبيئة أفضل، زرا ية وغالائية أكثر كفاءةو ومشوالو وقدرة  لى الصمود واستدامةو من أجل 
وأعداف منةمة األغالية والزرا ة العاملية  2030من دون ترك أي أحد الف الركب، هبدف د   حتقيق اطة  ام  أفضل،

احملددة ا اةالار االسااااارتاتيجي ومعاجلتها  ن الريق هنج  الفضاااااائل األرب الثالثة لع ضااااااء، م  اةقرار بضااااارورة النةر إىل 
للنة  الغالائية، م  حتقيق توازن بني األبعاد االجتما ية والبيئية واالقتصاااااااادية للتنمية املساااااااتدامة وذلك  ااااااامن إالار والية 

 املنةمةال
 

ا للتوجيهات املؤمتر بأّن اةالار االسرتاتيجي  ّثل نتيجة  ملية تشاور واسعة وشاملة وشفاف وذّكر -62 ة تشمل جتسيدو
 املنبثقة  ن الدورة األامسة والستني بعد املائة للمجلس واملؤمترات اةقليمية واللجان الفنيةال واألولويات

 
املؤمتر التوصااايات الصاااادرة  ن اجمللس ا دورته الساااادساااة والساااتني بعد املائة واملتعلقة باةالار االسااارتاتيجي  وأقرّ  -63

 ال2031-2022للفرتة 
 

 املؤمتر: وإنّ  -64
 

إىل الزا  وإىل  مليات التحّول املنسااقة اجلارية بالفعل  2031-2022باسااتناد اةالار االساارتاتيجي للفرتة  رّحب (أ)
ا املنةمااة مبااا ا ذلااك زيااادة الكفاااءة وتبساااااااااااااايط العمليااات والُنهج املبتكرة؛ واهليكاال التنةيمي املعياااري واملرن؛ 

ا بي  والتعاا منها؛ 19-د وبرنامج االستجابة جلائحة كوفيدواملبادرات مثل مبادرة العمل يدو
وأعداف التنمية املستدامة  2030ملواءمة اةالاار االسرتاتيجاي م  اطة التنمية املستدامة لعام  وأ رب  ن تقديرم (ب)

تواليد  واللبمن أعداف التنمية املساااااااااااتدامة  10و 2و 1املنبثقة  نها اساااااااااااتنادوا إىل املنةور التوجيهي لععداف 
 ؛والفضائل األرب لروابط بني عالم األعداف ا

 لى أمهية حتقيق التوازن بني الركائز الثالل للتنمية املساااااتدامة )االقتصاااااادية واالجتما ية والبيئية(  وساااااّلط الضاااااوء ( )
  رب مجي  مراحل اةالار االسرتاتيجي؛

ا الالعواماال املسااااااااااااااّر ااةال األربعااة املشاااااااااااااارتكااة والعااابرة لعاادة ااااالت: ) وأياّاد (د)  ( واالبتكااار2التكنولوجيااا )( 1أيضاااااااااااااااو
 ( والعناصر املكّملة )احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات(؛4( والبيانات )3)
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باملوا ي  املشرتكة للمنةمة املتمثلة ا املساواة بني اجلنسني، والشباب، واةدما ، وأقّر بدورعا ا حتقيق  ورّحب (ه)
 ، و دم ترك أي أحد الف الركب؛2030اطة  ام 

مبجاالت األولوية الربااية العشارين اليت صايغت با تبارعا موا اي  فنية متعّددة التملصاصاات وقائمة  لى  ورّحب (و)
 ؛الفضائل األرب القضايا، من أجل توجيه الربامج اليت ستنفالعا املنةمة حتت إالار 

بكون اةالار االسااااارتاتيجي، املرتكز  لى أعداف التنمية املساااااتدامة، يسااااامح للمنةمة بتفصااااايل الغايات  ورّحب (ز)
اليت ُكّلفت هبا ونتائج كل منها مبا يتماشى م  أعداف منةومة األم  املتحدة اةمنائية  لى املستوى القطري وم  

 الشركاء؛
نة، م  إجراء التحليل املالئ  للمملاالر باالسااااتناد إىل  لى أمهية مجي  أشااااكال االبتكار، مبا يشاااامل الرقم وشااااّدد (ح)

العل ، تسااااااب االقتضاااااااء، مبوازاة  اااااامان اصااااااوصااااااية البيانات وحقوق امللكية الفكرية، بصاااااافتها قّوة دافعة ا 
 ااالت الزرا ة والبيئة وجتارة السل  واألغالية، واألمن الغالائي والتغالية؛

لغالائية العاملية والتجارة الدولية املنفتحة واملساااااتندة إىل القوا د،  لى أمهية ساااااالسااااال اةمدادات ا وساااااّلط الضاااااوء (ط)
 وغري التمييزية واليت  كن التنبؤ هبا، م  مرا اة والية املنةمة ا عالا الصدد؛

األمهية االسااااااارتاتيجية والتحفيزية لربنامج التعاون التقين وساااااااائر األ مال الفنية اليت تضاااااااطل  هبا  وأّكد من جديد (ي)
 ؛2030 إالار اجلهود الرامية إىل حتقيق أعداف التنمية املستدامة واطة  ام املنةمة ا

أن تد   املنةمة األ ضاء ا تبادل جتارهب  ا اال التنمية م  سائر البلدان اليت حتتا  إليها، مبا ا ذلك  واقرتح (ك)
ا بيد؛    ن الريق مبادرة العمل يدو

بإبراز  ورّحبلمي واملساااااتند إىل األدلة الالي تضاااااطل  به املنةمة، الدور اهلام للعمل املعياري الع وأّكد من جديد (ل)
اةالار االسااااااااااااارتاتيجي للعمل املعياري الالي تقوم به املنةمة  لى حنو أكرب، وبد مها لعمل الدساااااااااااااتور الغالائي 

 واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ا اال و   املواصفات؛
 ع البيولوجي  من نطاق والية املنةمة ا اةالار االسرتاتيجي؛ لى أمهية تغري املناخ والتنو  وسّلط الضوء (م)
أمهية هنج الالصحة الواحدةال، والشراكة الثالثية، والتعاون م  برنامج األم  املتحدة للبيئة، وسائر املنةمات  وأبرز (ن)

 الدولية األارى املعنية، مبا يتماشى م  والية كل منها ا عالا الصدد؛
ا تنفيال اةالار االسرتاتيجي، مبا ا ذلك م  وكاالت األم  املتحدة وبرااها املعنية   لى أمهية الشراكات وشّدد (س)

واملؤسااااااااااااااسااااااااااااااات املالية والقطاع األاز، وكاللك بواسااااااااااااااطة الصااااااااااااااكوك مثل التعاون ا ما بني بلدان اجلنوب 
 الثالثي؛ والتعاون

بإدرا  أالر الرباة  وأوصااااااى لى  اااااارورة املواءمة م   ملية إ ادة تنةي  منةومة األم  املتحدة اةمنائية،  وشااااااّدد (ع)
 القطرية للمنةمة  من إالار النتائج االسرتاتيجية؛

 لى  اااااارورة أن تسااااااتملدم املنةمة مفاعي  وهُنجوا وصاااااايغوا متفقوا  ليها بني أالراف متعددة، م  تفضاااااايل  وشااااااّدد (ف)
 عتمدة من جانب األجهزة الرئاسية للمنةمة؛استملدام تلك امل
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ا (ز)  لى  رورة أن تبنّي التحديثات التوصيات املنبثقة  ن اجمللس ا دورته السادسة والستني بعد املائة  وشّدد أيضو
وتوجيهات األ ضاء من االل األجهزة الرئاسية بشأن استملدام مصطلحات حمددة  لى النحو الوارد ا القس  

اليت أُ ّدت ملعاجلة الشاااااااواغل املتعلقة بإدرا  مصاااااااطلحات غري متفق  ليها  C 2021/LIM/4ة الثاين من الوثيق
 بني أالراف متعددة ا اةالار االسرتاتيجي؛

 ال 2031-2022اةالار االسرتاتيجي للفرتة  وأقرّ  (ق)
 

 وبرنامج العمل والميزانية 2025-2022الخطة المتوسطة األجل للفترة 
 202346-2022للفترة 

 
 2023-2022وبرنااامج العماال وامليزانيااة للفرتة  2025-2022تااث املؤمتر ا األطااة املتوسااااااااااااااطااة األجاال للفرتة  -65

  لى الويااااب واملالحةااااات والتوصاااااااااااااايااااات الواردة من اجمللس واملبينااااة ا الوثيقااااة 10وامللحق  1ومااااالكرة املعلومااااات رق  
C 2021/LIM/4ال 

 
املؤمتر بإبراز التوجه االساااارتاتيجي ا األطة املتوسااااطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية م  الرتكيز  لى د    ورّحب -66

من االل التحول إىل نة  زرا يااة وغااالائيااة أكثر كفاااءة ومشوالو وقاادرة  لى  2030إجناااز اطااة التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة لعااام 
 من دون ترك أي أحد الف الركبال وبيئة أفضل وحياة أفضلإنتا  أفضل وتغالية أفضل الصمود واستدامة من أجل 

 
املؤمتر مبسااااتوى امليزانية اةمسية الثابتة املقرتحة من دون أي تغيري ا مسااااتوى االشاااارتاكات املقررة وا تمادات ونّوم  -67

 ية العاملية الراعنةالجبهود املدير العام هبالا الصدد ا ظّل األزمة االقتصاد وأشاد ،2021-2020امليزانية مقارنة بالفرتة 
 

 األجل/برنامج العمل وامليزانية، فإّن املؤمتر: وا ما يتعلق جبوعر االقرتاحات الواردة ا األطة املتوسطة -68

 

وأثىن  لى بلورة مسااااااااااااااامهات ااالت  2030بكون ااالت األولوية الربااية متجاّلرة ا اطة  ام  رّحب (أ)
األولوية الربااية األولية والثانية  لى حد سااااااااااااااواء حول أعداف التنمية املسااااااااااااااتدامة إقراروا بالطاب  املرتابط 

 ألعداف التنمية املستدامة والفضائل األرب ؛ 
تما ية والبيئية( ا برنامج أمهية حتقيق التوازن بني الركائز الثالل للتنمية املساااااتدامة )االقتصاااااادية واالج وأبرز (ب)

العمااال وامليزانياااة ككاااّل، مباااا ا ذلاااك من االل  ااادد اااااالت األولوياااة الربااياااة وتوزي  موارد امليزانياااة  لى 
 ؛ الفضائل األرب 
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لغرض تعزيز   3/2021Cمن الوثيقة  59 مليات إ ادة هصاااااااااايص املوارد املنصااااااااااوز  ليها ا الفقرة وأيّد  ( )
 األولويات  من مستوى امليزانية اةمسية الثابتة؛ 

 لى الدور اهلام الالي تضطل  به املنةمة ا  ملها املعياري ولو   املعايري باالستناد إىل العل  واألدلة  وأثىن (د)
لالتفاقية الدولية لوقاية  2021-2020الفرتة ا إىل باحملافةة  لى مساااااااااتوى التمويل اة ااااااااااا قياساااااااااو  رّحبو 

النباتات، وبرنامج املشااااااااورة العلمية بشااااااااأن سااااااااالمة األغالية املشاااااااارتكة بني منةمة األغالية والزرا ة ومنةمة 
 الصحة العاملية، واملركز املشرتك بني منةمة األغالية والزرا ة والوكالة الدولية للطاقة الالرية؛ 

 لى إبقاء موارد برنامج التعاون التقين  أثىنلربنامج التعاون التقين و  األمهية االسااااارتاتيجية واحلافزة اددوا وأّكد (ه)
 ا املائة من اال تمادات الصافية للميزانية؛  14 ند نسبة 

 تغيري إس  شعبة مصايد األمساك ليصبح شعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛  وأيّد (و)
ا وصاااايغوا متفقوا  ليها من جانب األالراف كافة وأن  لى  اااارورة أن تسااااتملدم املنةمة مفاعي  وهُنجو  وشااااّدد (ز)

 تكون األفضلية لتلك املعتمدة من قبل األجهزة الرئاسية للمنةمة؛ 
وأحاط  لموا بأنه ساااااااااااتجري اةشاااااااااااارة إىل التعديالت ا هصااااااااااايص املوارد وأالر النتائج املنبثقة  ن قرارات  (ح)

وثيقة التعديالت  لى برنامج العمل وامليزانية  وتوجيهات املؤمتر و مليات التملطيط املفصاااااااااالة بقدر أكرب ا
 ؛2021لكي ينةر فيها اجمللس ا ديسمرب/كانون األول  2023-2022للفرتة املالية 

 لى أمهية التمويل الطو ي املرن واململصااص بشااكل حمدود وغري اململصااص ملساااندة األولويات  لى  وشااّدد (ط)
نةمة بالتوس  ا بلورة اآلليات والنهج املمكنة الستقطاب امل أوصىالنحو املبني ا برنامج العمل املتكامل و 

 مزيد من التمويل الطو ي املرن؛ 
 ال لى مواصلة حشد املوارد لصاحل حساب األمانة للتضامن م  أفريقيا وّشّج  (ي)

 

ا جتديد وبالنسااااااااااابة إىل الساااااااااااالمة املالية للمنةمة ا األجل الطويل، أرجأ املؤمتر إىل الفرتات املالية املقبلة النةر  -69
موارد صاااندوق رأس املال العامل، إ اااافة إىل التمويل اة ااااا اللتزامات التغطية الطبية الساااابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء 

 إىل إدارة املنةمة مواصلة البحث  ن اسرتاتيجيات بديلة لتلبية عالم املتطلباتال اللباألدمة و 
 

 ة اجمللس: املؤمتر القرار التايل بناء  لى توصي ا تمدوقد  -70

 
 8/2021القرار 

 2023-2022اعتمادات ميزانية الفترة 
 
 المؤتمر، إنّ 
  العام؛ املدير من املقدم وامليزانية العمل برنامج ا نظر أن بعد
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 2023-2022 املالية للفرتة أمريكي دوالر 1 005 635 000 البالغة املقرتحة الصاااااااافية اةمجالية اال تمادات ا نظر أن وبعد
 املصاااااااااروفات مبوجبها تعادل أن يُفرتض واليت أمريكيوا دوالروا 22ال1 = يورو 1 وقدرم 2021-2020 الفرتة ا الصااااااااارف بساااااااااعر
 يورو؛ 376 423 000 واليورو أمريكي دوالر 546 399 000 األمريكي بالدوالر
 نفسااه الصاارف بسااعر أمريكي دوالر 1 005 635 000 ملبلغ معادلة تبقى أ الم الواردة الصااافية اال تمادات أن رأى أن وبعد

 باليورو؛ األاز اجلزء حتويل بعد 2023-2022 للفرتة حدد الالي أمريكيوا دوالروا 22ال1 = يورو 1 وقدرم امليزانية ا املستملدم
 التايل: النحو  لى 2023-2022 للفرتة العام املدير اقرتحه الالي العمل برنامج  لى يوافق -1

 التالية: لعغراض أمريكيوا دوالروا 22ال1 = يورو 1 الصرف سعر أساس  لى اال تمادات  لى التصويت يت ّ  (أ)

 أمريكي دوالر  
 157 559 000 أفضل إنتا  :1الباب
 131 597 000 أفضل: تغالية :2 الباب
 97 187 000 أفضل: بيئة :3 الباب
 142 176 000 أفضل: حياة :4 الباب
 70 312 000 املسّر ة والعوامل املشرتكة املوا ي  واملوا ي  واةحصاءات، الفنية، اجلودة :5 الباب
 140 788 000 التقين التعاون برنامج :6 الباب
 71 348 000 الد وة :7 الباب
 35 696 000 واالتصال املعلومات تكنولوجيا :8 الباب
 59 398 000 والتوجيه واةشراف املنةمة حوكمة :9 الباب
 62 553 000 والفعالية بالكفاءة املتسمة اةدارة :10 الباب
 600 000 الطارئة املصروفات :11 الباب
 14 000 000 الرأمسايل اةنفاق :12 الباب
 22 421 000 األمين اةنفاق :13 الباب

 000 635 005 1 مجموع االعتمادات )الصافية(
 000 422 117 الضريبيةالتحويالت إىل صندوق التسويات  :14الباب 

 000 057 123 1 مجموع االعتمادات )الكلية(
 

ا اةيرادات املتنو ة املقدرة  (ب) متّول اال تمادات )الصاااااافية( اليت جرى التصاااااويت  ليها ا الفقرة )أ( أ الم ناقصاااااو
 دوالر أمريكي من االشاااااااااااااارتاكاااات املقررة املسااااااااااااااتحقاااة  لى الااادول األ ضاااااااااااااااااء والباااالغاااة 5 000 000مببلغ 
دوالر أمريكي لتنفيال برنامج العملال وحتدد عالم االشاااااااااارتاكات بالدوالر األمريكي واليورو،  1 000 635 000

يوروال ويأاال ذلك ا اال تبار التقساااااي  بنسااااابة  376 423 000دوالر أمريكي و 541 399 000وتتألف من 
ا املائة  100)الصاااااااااافية( وبنسااااااااابة ا املائة باليورو لال تمادات  46ا املائة بالدوالر األمريكي وبنسااااااااابة  54

 لةيرادات املتنو ةال
دوالر  541 399 000ويبلغ اموع االشاااارتاكات املسااااتحقة من الدول األ ضاااااء لتنفيال برنامج العمل املعتمد  ( )

 2022يوروال وتساااادد عالم االشاااارتاكات املسااااتحقة  لى الدول األ ضاااااء ا  امي  376 423 000أمريكي و
 وفقوا جلدول االشرتاكات الالي يعتمدم املؤمتر ا دورته الثانية واألربعنيال 2023و
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لدى حتديد املبالغ الفعلية لالشاااارتاكات اليت يسااااددعا كّل من الدول األ ضاااااء، سااااُيحسااااب مبلغ إ اااااا من  (د)
االل صندوق التسويات الضريبية ألي دولة  ضو تفرض  رائب  لى املرتبات واملكافآت والتعويضات اليت 
 يتلقاااااااعااااااا املوظفون من املنةمااااااة واليت تعاااااااود املنةمااااااة دفعهااااااا للموظفنيال وقااااااد حُل  مبلغ يقااااااّدر بنحو

 دوالر أمريكي هلالا الغرضال 8 000 000
 األ ضاء  لى تقدمي مسامهات الو ية د موا لتنفيال اةالاار االسرتاتيجاي من االل برنامج العمل املتكاملال يشّجع -2
 

 2021 يونيو/حزيران 18ا ُتمد ا 

 المسائل القانونية واإلدارية والمالية

 المسائل الدستورية والقانونية

 47من الالئحة العامة للمنةمة 12مشروع مدونة السلوك األاصة بإجراءات التصويت مبوجب املادة 

املؤمتر جبهود الرئيس املساااااتقل للمجلس من أجل تيساااااري مناقشاااااات األ ضااااااء حول مشاااااروع مدونة السااااالوك  نّوم -71
األاصااة بإجراءات التصااويت واللب من الفه مواصاالة عالم املشاااورات م  األ ضاااء بغية التوصاال إىل و اا  مشااروع النص 

فيه، وذلك بعد اساااااااتعرا اااااااه من جانب األجهزة  بصااااااايغته النهائية لعر اااااااه  لى الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر لكي تنةر
 الرئاسية اململتصة ا املنةمةال

 

 المسائل اإلدارية والمالية
 201948و 2018احلسابات املراجعة لعامي 

وبتقارير املراج  األارجيال وقد نةرت جلنة  2019و 2018أاال املؤمتر  لموا باحلساااابات املراجعة للمنةمة لعامي  -72
، واجمللس ا دورته الثالثة والساااااتني بعد 2019املالية ا دورأا الثامنة والسااااابعني بعد املائة املنعقدة ا نوفمرب/تشااااارين الثاين 

املالية ا دورأا  ال ونةرت جلنة2018، ا النتائج واحلسااااااااابات الرمسية لعام 2019املائة املنعقدة ا ديساااااااامرب/كانون األول 
، واجمللس ا دورته األامسة والستني بعد املائة املنعقدة ا 2020الثالثة والثمانني بعد املائة املنعقدة ا نوفمرب/تشرين الثاين 

 ال وا تمد القرارين التاليني:2020، ا النتائج واحلسابات الرمسية لعام 2020ديسمرب/كانون األول  -نوفمرب/تشرين الثاين 
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 9/2021القرار 
 2018الحسابات المراجعة للمنظمة لعام 

 إن  المؤتمر،
 ا تقرير الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس،  إذ نظر

 وتقرير املراج  األارجي بشأهنا، 2018احلسابات املراجعة للمنةمة لعام  وإذ قام بدراسة
 ال2018لعام  احلسابات املراجعة يعتمد

 2021يونيو/حزيران  18ا ُتمد ا 

 
 10/2021القرار 

 2019الحسابات المراجعة للمنظمة لعام 
 إن  المؤتمر،
 تقرير الدورة األامسة والستني بعد املائة للمجلس، إذ نظر في

 وتقرير املراج  األارجي بشأهنا 2019احلسابات املراجعة للمنةمة لعام وإذ قام بدراسة 
 ال2019لعام  احلسابات املراجعة يعتمد

 2021يونيو/حزيران  18ا ُتمد ا 
 

 202349-2022جدول االشرتاكات للفرتة 

والسااااااتني بعد املائة، بأن ُيسااااااتمد جدول  السااااااادسااااااةأاال املؤمتر  لموا بالتوصااااااية الصااااااادرة  ن اجمللس، ا دورته  -73
 ال2021من جدول األنصبة املقررة ا األم  املتحدة املعمول به االل  ام  2023-2022االشرتاكات ا املنةمة للفرتة 

 
 املؤمتر القرار التايل: ا تمدوبناء  لى ذلك،  -74
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 11/2021القرار 
 2023-2022جدول االشتراكات للفترة 

 إن  المؤتمر،
 املائة؛بالتوصيات الصادرة  ن اجمللس ا دورته السادسة والستني بعد بعد أن أخذ علًما 

أنه يتعنّي  لى املنةمة، كما ا املا ي، اتباع جدول األنصبة املقررة ا األم  املتحدة رعنوا بتعديله مبا يتناسب  وإذ يؤكد
 وتشكيل العضوية ا املنةمة؛

مباشرةو من جدول األنصبة املقررة ا األم   2023-2022أن ُيستمد جدول االشرتاكات ا املنةمة للفرتة  يقّرر -1
 ؛2021املتحدة املعمول به االل  ام 

 هبالا التقريرال زاي املرفق لى النحو الوارد ا  2023و 2022اجلدول لغرض استملدامه ا  امي  يعتمد -2
 

 2021يونيو/حزيران  18ا ُتمد ا 
 

 املبالغ اليت يسددعا االحتاد األورويب لتغطية النفقات اةدارية
 50ا املنةمةوالنفقات األارى الناشئة  ن  ضويته 

 
حّدد املؤمتر املبلغ املقطوع املساااتحق  لى االحتاد األورويب لتغطية النفقات اةدارية والنفقات األارى الناشااائة  ن  -75

 ال2023-2022يورو  ن فرتة السنتني  587 666 ضويته ا املنةمة مبقدار 
 

واقرُتح،  لى غرار ما حصل ا فرتات السنتني السابقة، أن يودع املبلغ املستحق  لى االحتاد األورويب ا حساب  -76
  من الالئحة املاليةال 7-6أمانة أو حساب ااز ينشئه املدير العام مبوجب املادة 

 
 أية مسائل أخرى

 51اقتراح بشأن شروط منح جوائز منظمة األغذية والزراعة

 
 املؤمتر اقرتاح اةدارة بشأن إنشاء امو ة جديدة من جوائز املنةمة  لى النحو اآليت: أقرّ  -77
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وعي أرف  اجلوائز ا املنةمة تقديروا لتقدمي مساااااامهة ملحوظة ومميزة ا سااااابيل إحراز تقدم  -جائزة أبطال املنةمة  (أ)
ال ومُتنح عالم 2030سااااااااااااااتدامة لعام من أجل حتقيق األعداف العامة للمنةمة، مبا ا ذلك تنفيال اطة التنمية امل

دوالر  50 000اجلائزة بشااااااكل أساااااااسااااااي لع ضاااااااء أو املؤسااااااسااااااات أو األفرادال وتبلغ القيمة املادية هلالم اجلائزة 
 أمريكيال 

تقديروا للتعاون املميز م  املنةمة ة طاء دف  لعمل املنةمة من جانب األ ضااااء أو  -جائزة املنةمة للشاااراكات  (ب)
وكاالت أارى تابعة لعم  املتحدة أو مؤساااااساااااات دولية أو عيئات أكاد ية أو تثية؛ وعيئات من اجملتم  املدين 

عالم اجلائزة االل الدورة األوىل للمجلس من كل أو القطاع األاز، مبا ا ذلك وساااائل اة المال وساااوف متنح 
 دوالر أمريكي لكل فائز هباال  10 000 امال وتبلغ القيمة املادية هلالم اجلائزة 

تقااديروا ةجنااازات مهنيااة حمااددة ا قطااا ااات وبرامج  تلفااة تتعلق بعماال املنةمااةال  -جااائزة املنةمااة لةجنااازات  ( )
رق املنةمة أو املوظفني فيهاال وسااااوف تقدم االل االحتفاالت مبا ا ذلك ف ،وسااااوف متنح هليئة أو شااااملص ما

 دوالر أمريكي لكل فائز هباال  10 000السنوية مبناسبة يوم األغالية العاملي وستبلغ قيمتها 
ساااااااااااوف مُتنح لالبتكار املميز ا اجملاالت الواقعة  ااااااااااامن نطاق والية املنةمة جملمو ة  -جائزة املنةمة لالبتكار  (د)

زين من بينه  األ ضاء والشركاء من غري الدولال ومن أصل  شرة فائزين كل  ام، سُتمنح اجلائزة واسعة من الفائ
لثلثي عالا العدد تقريبوا للشااااااااااااركاء فيما  نح الثلث املتبقي لفرق املنةمة أو املوظفني فيهاال وسااااااااااااتقدم عالم اجلائزة 

 وتبلغ القيماة النقادية هلالم اجلائزةساااااااااااااانويوا االل دورات اجمللس املنعقادة االل النصااااااااااااااف الثااين من كل  امال 
 دوالر أمريكي لكل فائز هباال ولن حيصل موظفو املنةمة أو فرق املنةمة  لى جوائز نقديةال  10 000

ساااااوف مُتنح لفرق املنةمة تقديروا لكفاءأ  املتميزة وإجنازاأ  ا ادمة املنةمةال وعي  -جائزة املنةمة للموظفني  (ه)
اب وأفضل موظف  لى غرار جائزيت أفضل موظف ش ،اليت   استحداثها لعفراد جوائز املوظفنيستشمل أيضوا 

ال وليست ليت سيت  منحها االل حفل سنوي  صص يقام سنويوا تقديروا ملوظفي املنةمة، وايتمت  بروح الشباب
 هلالم اجلائزة أي قيمة نقديةال

 
وأشار املؤمتر إىل أّن اجلوائز اجلديدة ستمنح سنويوا  لى أن يكون العدد األقصى للفائزين  شرة ا كل من فئات  -78

الشاراكات واةجنازات واالبتكار وإىل أّن اجلوائز املوجودة حاليوا واملمولة بالكامل من مساامهات األ ضااء من اار  امليزانية 
 ستبقى موجودةال 

 
حساااااااااااب أمانة ااز باللك م  مسااااااااااامهات الو ية من جانب األ ضاااااااااااء واجلهات املاحنة  املؤمتر إنشاااااااااااء وقّرر -79

املؤمتر  لى و اا  حد  ووافقاألارى، متاشاايوا م  األطوط التوجيهية للمنةمة بشااأن حشااد املوارد ومشاااركة القطاع األازال 
 دوالر أمريكيال  125 000م أقصى ملوارد الربنامج العادي اململصصة للجوائز املوجودة وقيمتها النقدية مبا مقدار 

 
املديرين العامني  أمساءوأشااااااار املؤمتر إىل أّن اجلوائز اجلديدة للمنةمة سااااااوف حتّل حمّل اجلوائز املوجودة اليت حتمل  -80

 األسبقنيال
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 52موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعين للمؤتمر

 
 ال2023يوليو/متوز  7إىل  1املؤمتر  قد دورته الثالثة واألربعني ا روما االل الفرتة املمتدة من  قّرر -81
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 المرفق ألف
 جدول أعمال الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر

 
 مقدمة

 انتملاب الرئيس ونّواب الرئيس  -1

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض  -2

 ا تماد جدول األ مال والرتتيبات األاصة بالدورة  -3

 قبول املراقبني  -4

 التعيينات واالنتخابات

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس  -5

 انتملاب أ ضاء اجمللس  -6

 تعيني ممثلني  ن مؤمتر املنةمة ا جلنة املعاشات التقا دية للموظفني  -7
 المسائل الموضوعية ومسائل السياسات

 استعراض حالة األغالية والزرا ة  -8

 المؤتمرات اإلقليمية -ألف 

 مسائل السياسات واملسائل التنةيمية العاملية واةقليمية الناشئة  ن:  -9
 (2020أكتوبر/تشرين األول  28-26تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألفريقيا ) 9-1 
 (2020سبتمرب/أيلول  4-1تقرير الدورة األامسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ) 9-2 

 (2020نوفمرب/تشرين الثاين  4-2تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألوروبا ) 9-3 
 تقرير الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 9-4 

 (2020أكتوبر/تشرين األول  19-21)
 (2020سبتمرب/أيلول  22-21تقرير الدورة األامسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي للشرق األدىن ) 9-5 
 الدورة السادسة للمؤمتر اةقليمي غري الرمسي ألمريكا الشماليةتقرير  9-6 

 (2020أكتوبر/تشرين األول  22-23)

 اللجان الفنية -باء 

 مسائل السياسات واملسائل التنةيمية العاملية الناشئة  ن:  -10
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 (2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزرا ة ) 10-1 
 )مشروع قرار( 2030استئصال الا ون اجملرتات الصغرية تلول  ام  10-1-1  
 اقرتاح إنشاء جلنة فر ية معنية بالثروة احليوانية 10-1-2  
 اقرتاح هصيص سنة دولية للمرا ي والر اة )مشروع قرار( 10-1-3  
 النباتية )مشروع قرار(اقرتاح هصيص يوم دويل للصحة  10-1-4  
 اقرتاح هصيص سنة دولية لنمليل التمور )مشروع قرار( 10-1-5  
 ( والرابعة والسبعني2021يناير/كانون الثاين  22الثالثة والسبعني )االستثنائية( ) الدورتنيتقريرا  10-2 

 ( للجنة مشكالت السل  2021مارس/آذار  10-12)
 (2021فرباير/شباط  5-1والثالثني للجنة مصايد األمساك )تقرير الدورة الرابعة  10-3 
 (2020أكتوبر/تشرين األول  9-5تقرير الدورة األامسة والعشرين للجنة الغابات ) 10-4 
 التحضريات للمؤمتر العاملي األامس  شر للغابات 10-4-1  

 لجنة األمن الغذائي العالمي -جيم 

 (2021فرباير/شباط  11-8( والسابعة واألربعني )2019أكتوبر/تشرين األول  14-18واألربعني )تقريرا الدورتني السادسة   -11
 للجنة األمن الغالائي العاملي

 المسائل الموضوعية ومسائل السياسات األخرى -دال 

التنمية التقرير املرحلي  ن االستعراض الشامل الالي جيري كل أرب  سنوات لسياسة األنشطة التنفيالية ألغراض   -12
 اليت تضطل  هبا منةومة األم  املتحدة

 برنامج األغالية العاملي املشرتك بني األم  املتحدة ومنةمة األغالية والزرا ة  -13

 2023-2022مو وع فرتة السنتني   -14

 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

 2019-2018تقرير تنفيال الربامج للفرتة   -15

 2021تقرير تقيي  الربامج لعام   -16

 2031-2022اةالار االسرتاتيجي للفرتة   -17

 2023-2022وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022األطة املتوسطة األجل للفرتة   -18
 )مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية(
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 المسائل القانونية واإلدارية والمالية

 المسائل الدستورية والقانونية -ألف 
 من الالئحة العامة للمنةمة 12مشروع مدونة السلوك األاصة بإجراءات التصويت مبوجب املادة   -19

 المسائل اإلدارية والمالية - باء
 )مشرو ا قرار( 2019و 2018احلسابات املراجعة لعامي   -20

 )مشروع قرار( 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة   -21

 لتغطية النفقات اةدارية والنفقات األارىاملبالغ اليت يسددعا االحتاد األورويب   -22
 الناشئة  ن  ضويته ا املنةمة

 المسائل األخرى

 اقرتاح بشأن شروط منح جوائز منةمة األغالية والزرا ة  -23

 مو د ومكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر  -24

 أية مسائل أارى  -25
 حما رة ماكدوغال التالكارية 25-1 
 موظفي املنةمة الالين وافته  املنّيةتأبني  25-2 
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 المرفق باء
 قائمة الوثائق

 
 عنوان الوثيقة الرمز

C 2021/1 األ مال املؤقت جدول 
C 2021/2 Rev.1 حالة األغالية والزرا ة: حتويل النة  الزرا ية والغالائية: من االسرتاتيجية إىل العمل 

C 2021/3  2023-2022للفرتة  وبرنامج العمل وامليزانية 2025-2022األطة املتوسطة األجل للفرتة 
C 2021/3  

Information 
Note 1 

 2023-2022للفرتة  وبرنامج العمل وامليزانية 2025-2022األطة املتوسطة األجل للفرتة 
مصادر وأغراض التمويل الطو ي ا  - 2021أبريل/نيسان  – 1مالكرة املعلومات رق   –

 2023-2022برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
C 2021/3 WA10  لى الويب: الزيادات ا التكاليف: املنهجية والتقديرات 10امللحق  

C 2021/4  2021تقرير تقيي  الربامج لعام 
C 2021/5 A  2018منةمة األغالية والزرا ة لعام  -احلسابات املراجعة 
C 2021/5 B  راَجعة

ُ
تقرير املراج   –اجلزء باء   2018منةمة األغالية والزرا ة لعام  –احلسابات امل

 األارجي
C 2021/6 A  2019منةمة األغالية والزرا ة لعام  -احلسابات املراجعة 
C 2021/6 B  راَجعة

ُ
تقرير املراج   –اجلزء باء  2019منةمة األغالية والزرا ة لعام  –احلسابات امل

 األارجي
C 2021/7  2031-2022اةالار االسرتاتيجي للفرتة 
C 2021/8  2019-2018تقرير تنفيال الربامج للفرتة 

C 2021/8 WA7  لى الويب: النتائج األاصة  7امللحق  - 2019-2018تقرير تنفيال الربامج للفرتة 
 باألبعاد اةقليمية

C 2021/8 WA8  لى الويب: الدورات غري املقررة  8امللحق  - 2019-2018تقرير تنفيال الربامج للفرتة 
 والدورات امللغاة

C 2021/9 تعيني الرئيس املستقل للمجلس 
C 2021/10 تعيني ممثلني  ن مؤمتر املنةمة ا جلنة املعاشات التقا دية للموظفني 

C 2021/11 Rev.1 انتملاب أ ضاء اجمللس 
C 2021/12  الرتتيبات األاصة بالدورة الثانية واألربعني للمؤمتر  
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C 2021/12 
Information Note 

1 
الرتتيبات األاصة  - C 2021/12 Information Note 1 1مالكرة املعلومات رق  

 بالدورة الثانية واألربعني للمؤمتر
C 2021/13 Rev.1 قبول املمثلني واملراقبني من املنةمات الدولية حلضور الدورة 

C 2021/14 أكتوبر/تشرين األول 28-26) تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألفريقيا 
2020) 

C 2021/15 ( سبتمرب/أيلول  1-4تقرير الدورة األامسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
2020) 

C 2021/16 ( 2020نوفمرب/تشرين الثاين  2-4تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألوروبا) 
C 2021/17  السادسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييبتقرير الدورة 

 (2020أكتوبر/تشرين األول  19-21)
C 2021/18 سبتمرب/أيلول  21-22) تقرير الدورة األامسة والثالثني للمؤمتر اةقليمي للشرق األدىن

2020) 
C 2021/19  18-14)روما،  الغالائي العامليتقرير الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن 

 (2019أكتوبر/تشرين األول 
C 2021/20 (2021فرباير/شباط  11-8) تقرير الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغالائي العاملي 
C 2021/21 أكتوبر/تشرين  2 -سبتمرب/أيلول  28) تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزرا ة

 (2020األول 
C 2021/22  (2021يناير/كانون الثاين  22) تقرير الدورة الثالثة والسبعني للجنة مشكالت السل 
C 2021/23 (2021فرباير/شباط  1-5) تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك 
C 2021/24 (2020أكتوبر/تشرين األول  5-9) تقرير الدورة األامسة والعشرين للجنة الغابات 
C 2021/25  (2021مارس/آذار  10-12) تقرير الدورة الرابعة والسبعني للجنة مشكالت السل 
C 2021/26  التقرير املرحلي  ن االستعراض الشامل الالي جيري كل أرب  سنوات لسياسة األنشطة

 التنفيالية ألغراض التنمية اليت تضطل  هبا منةومة األم  املتحدة
C 2021/27  هدر من األغاليةمدونة السلوك

ُ
 الطو ية للحد من الفاقد وامل

C 2021/28  حتويل النة  الزرا ية والغالائية: من االسرتاتيجية إىل العمل 
  

 C 2021 INF سلسلة وثائق
C 2021/INF/1 اجلدول الزمين املؤقت 
C 2021/INF/2  األ ضاءبيان االاتصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله 
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C 2021/INF/3 دليل إدارة اجتما ات اجللسات العامة 
C 2021/INF/4 بيان املدير العام 
C 2021/INF/5 املعاعدات املتعددة األالراف املود ة لدى املدير العام 
C 2021/INF/6  إاطار باالنضمام إىل  ضوية جلنة مشكالت السل ؛ جلنة مصايد األمساك؛ جلنة

 الزرا ة؛ وجلنة األمن الغالائي العامليالغابات؛ جلنة 
C 2021/INF/7 حما رة ماكدوغال التالكارية 
C 2021/INF/8  2021يوليو/متوز  5 -يونيو/حزيران  7حالة االشرتاكات اجلارية واملتأارات حىت 
C 2021/INF/9  املقدم إىل اجمللس  2018التقرير السنوي للمجلس التنفيالي لربنامج األغالية العاملي لعام

 االقتصادي واالجتما ي والس منةمة األغالية والزرا ة 
C 2021/INF/10  املقدم إىل اجمللس  2019التقرير السنوي للمجلس التنفيالي لربنامج األغالية العاملي لعام

 االقتصادي واالجتما ي والس منةمة األغالية والزرا ة 
C 2021/INF/11  والزرا ة لة الن  ن السنوات الدولية واالحتفال هباسياسة منةمة األغالية 
C 2021/INF/12 رسالة قداسة احلرب األ ة  البابا فرنسيس 

  

 C 2021 LIM سلسلة وثائق
C 2021/LIM/1 تقرير املؤمتر اةقليمي غري الرمسي السادس ألمريكا الشمالية 

 (2020أكتوبر/تشرين األول  22-23)
C 2021/LIM/2  2019-2018تقرير تنفيال الربامج للفرتة 
C 2021/LIM/3  مشرو ا قرار( 2019و 2018احلسابات املراجعة للمنةمة لعامي( 
C 2021/LIM/4  2025-2022األطة املتوسطة األجل للفرتة و  2031-2022اةالار االسرتاتيجي للفرتة 

 )مشروع قرار( 2023-2022وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 
C 2021/LIM/6  مشروع قرار( 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة( 
C 2021/LIM/7  املبالغ اليت يسددعا االحتاد األورويب لتغطية النفقات اةدارية والنفقات األارى الناشئة

  ن  ضويته ا املنةمة
C 2021/LIM/8  مشروع قرار(  2030استئصال الا ون اجملرتات الصغرية تلول  ام( 
C 2021/LIM/9 )السنة الدولية للمرا ي والر اة )مشروع قرار 

C 2021/LIM/10  )اليوم الدويل للصحة النباتية )مشروع قرار 
C 2021/LIM/11 )السنة الدولية لنمليل التمور )مشروع قرار 
C 2021/LIM/12 اقرتاح إنشاء جلنة فر ية معنية بالثروة احليوانية 
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C 2021/LIM/13  السلوك األاصة بإجراءات التصويتمشروع مدونة 
 من الالئحة العامة للمنةمة  12مبوجب املادة 

C 2021/LIM/14 اقرتاح بشأن شروط منح جوائز منةمة األغالية والزرا ة 
C 2021/LIM/15  التقرير األول للجنة أوراق التفويض 
C 2021/LIM/16  التقرير األول للجنة العامة 
C 2021/LIM/17  التحضريات للمؤمتر العاملي األامس  شر للغابات 
C 2021/LIM/18  تقرير االجتماع الثاين للجنة العامة 
C 2021/LIM/19 التقرير الثاين للجنة أوراق التفويض 
C 2021/LIM/20 التقرير الثالث للجنة أوراق التفويض 
C 2021/LIM/21  تقرير االجتماع الثالث للجنة العامة 
C 2021/LIM/22 تقرير االجتماع الراب  للجنة العامة 

  
  

 C 2021الوثائق المتاحة عل  الويب 
 يوميات املؤمتر 
 معلومات للمشاركني 
 قائمة املندوبني واملراقبني 
 احملا ر احلرفية للدورة  
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 المرفق جيم
 4/2021القرار 

 2030استئصال طاعون المجترات الصغيرة بحلول عام 
 

 ،إّن المؤتمر
مليون أساااااارة ريفية فقرية ا البلدان النامية  300بأّن األغنام واملا ز تشااااااكل مصاااااادر الثروة احليوانية الرئيسااااااي لنحو  إذ يقرّ 

والناشااااااائة؛ وأّن النسااااااااء واألالفال ا معة  عالم البلدان يشااااااااركون بشاااااااكل كبري ا إنتا  األغنام واملا ز وحيصااااااالون منها 
 بروتينات حيوانية املصدر مبوازاة حصوهل   لى دال إ اا بفضل بي  املنتجات احليوانية؛   لى

بأّن الا ون اجملرتات الصااااااغرية عو مرض فريوسااااااي معٍد للغاية بالنساااااابة إىل كّل من اجملرتات الصااااااغرية احمللية والربيّة  وإذ يقرّ 
جود عالا املرض فيها،  لموا أّن عالم البلدان تساااااااتحوذ بلدوا ا أفريقيا وآسااااااايا والشااااااارق األوساااااااط  ن و  70حيث أفاد حنو 

 مليارات؛  5ال2ا املائة من اجملرتات الصغرية ا العامل و ددعا  80أكثر من   لى
مليارات  4ال1أّن )أ( التأثريات االقتصاااااااااااادية العاملية السااااااااااانوية لطا ون اجملرتات الصاااااااااااغرية تقّدر مبا يرتاوح بني  ومع مراعاة

أمريكي من األساااااااااائر؛ )ب( واملعارف واألدوات العلمية احلالية )اللقاحات والتشااااااااامليصاااااااااات( مالئمة مليار دوالر  1ال2و
للغرض املنشاااااااود منها من أجل اساااااااتئصاااااااال الا ون اجملرتات الصاااااااغرية من العامل، ا حني أّن عالا املرض ال يزال حمصاااااااوروا 

أساااااااااااااااسااااااااااااااية ليس فقط حلفز التنمية االجتما ية  أجزاء حمددة نساااااااااااااابيوا من العامل؛ ) ( وذلك جيعل اةجراءات العاملية ا
 واالقتصادية املستدامة ا البلدان املنملفضة الدال املتأثرة، بل أيضوا حلماية الصنا ات العاملية املتصلة باألغنام واملا ز؛ 

منةمة  ، أاللقت2011بأنه، انطالقوا من الدرس املسااااااتفاد من النجاح ا اسااااااتئصااااااال الطا ون البقري ا ساااااانة  وإذ يذّكر
األغالية والزرا ة واملنةمة العاملية لصاااااحة احليوان والشاااااركاء الربنامج العاملي الساااااتئصاااااال الا ون اجملرتات الصاااااغرية ا كوت 

( م  التطّل  إىل  ااامل ااااٍل من عااالا املرض تلول 1942ديفوار )حيااث أُفيااد للمرة األوىل  ن وجود عااالا املرض ا  ااام 
 ؛ 2030 سنة

ة االسااارتاتيجية م  املنةمة العاملية لصاااحة احليوان و دٍد من املؤساااساااات العاملية واةقليمية األارى، إىل الشاااراك وإذ يشـــير
إ ااااافة إىل الشااااركاء ا املوارد ومؤسااااسااااات البحول ومنةمات اجملتم  املدين، فضااااالو  ن الدور األاز الالي تؤديه الوكالة 

 كة اململتربات؛ الدولية للطاقة الالرية من أجل نقل التكنولوجيا وإتاحة شب
 لى وجود مزيٍد من األدلة  لى إمكانية أن يصااااااايب فريوس الا ون اجملرتات الصاااااااغرية أنوا وا  تلفة من اجملرتات  وإذ يؤّكد

الصااااااااااااغرية الربيّة، م  ما له من تدا يات كبرية بالنساااااااااااابة إىل إمكانية بقاء فريوس الا ون اجملرتات الصااااااااااااغرية ا اجملتمعات 
له واألطر الالي قد يشااكله عالا الفريوس  لى صااون امو ات احلياة الربيّة، مبا فيها األنواع املعر ااة تشااكل  ائالو  قد اليت

 للملطر وقدرة النة  اةيكولوجية  لى الصمود؛ 
سوف يساع  ا حتقيق  2030األ ضاء ا املنةمة إىل أّن استئصال الا ون اجملرتات الصغرية تلول سنة  وإذ يلفت عناية

 منها؛  17و 15و 12و 8و 5و 3و 2و 1أعداف التنمية املستدامة وال سيما األعداف 
د مجــّدًدا  2015د   مؤمتر املنةماااة ا دورتاااه التااااسااااااااااااااعاااة والثالثني اليت  قااادت االل شااااااااااااااهر يونيو/حزيران  وإذ يؤكــّ

 العاملي الستئصال الا ون اجملرتات الصغرية؛  للربنامج
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كاللك إىل مصاااااااااادقة اجللساااااااااة العامة الرابعة والثمانني للجمعية العاملية ملندويب املنةمة العاملية لصاااااااااحة احليوان   وإذ يشـــــــير
 الالي يؤيّد الربنامج العاملي الستئصال الا ون اجملرتات الصغرية؛  25 لى القرار رق   2016مايو/أيار  ا

ةالار العاملي للمكافحة التدرجيية إىل تقرير الدورة الساااااااااااابعة والعشااااااااااارين للجنة الزرا ة ا ما يتعلق بتأييدعا ل وإذ يشـــــــــير
 ؛املشرتك بني منةمة األغالية والزرا ة واملنةمة العاملية لصحة احليوانلعمراض احليوانية العابرة للحدود 

مل ا ساابيل اسااتئصااال الا ون اجملرتات الصااغرية تلول ساانة ملا تقوم به املنةمة حاليوا من   يؤّكد مجّدًدا دعمه -1
، مبا ا ذلك من االل شااااراكتها م  املنةمة العاملية لصااااحة احليوان وبالتعاون الوثيق م  األ ضاااااء ا املنةمة 2030

وممثلي املزار ني، ومن بينه  االحتادات النسائية، واملؤسسات العاملية/اةقليمية ومؤسسات البحول ومنةمات اجملتم  
 املدين والقطاع األاز وسواع  من الشركاء؛ 

من املنةمة العمل م  الشركاء املعنيني ةنشاء حساب أمانة ااز من أجل )أ( تنسيق محالت التلقيح  ويطلب -2
 حيثما تد و احلاجة؛ )ب( وزيادة املراقبة وتعزيز حتليل البيانات؛ ) ( وتيسري البحث واالبتكار؛ 

اةالار العاملي للمكافحة  اتفاق  اااااااااامن املنةمة، بالتعاون الوثيق م  املنةمة العاملية لصااااااااااحة احليوان ويشــــــــّجع -3
الشركاء اآلارين،  لى إرساء آلية لضمان التنسيق العاملي الواس   /1م و  /1التدرجيية لعمراض احليوانية العابرة للحدود

 النطاق من أجل تنفيال الربنامج العاملي الستئصال الا ون اجملرتات الصغرية؛ 
الشاااركاء ا املوارد واجملتم  املعين بالتنمية بشاااكل  ام  لى أن تتضاااافر جهودعا م  جهود البلدان املتأثرة  ويحثّ  -4

بطا ون اجملرتات الصااااااااااغرية أو املعر ااااااااااة ألطرم من أجل سااااااااااّد الفجوة احلرجة ا التمويل مبا  ّكن من تنفيال الربنامج 
 ال2030ن اجملرتات الصغرية تلول سنة والتوصل ا هناية املطاف إىل بناء  امٍل ااٍل من الا و 

 2021 يونيو/حزيران 18ا ُتمد ا 
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 دالالمرفق 
 5/2021القرار 

 السنة الدولية للمراعي والرعاة
 

 إّن المؤتمر
بأن الر ي عو مصااااااااااادر كساااااااااااب  يش ديناميكي وحتويل ويرتبط بتنوع الُنة  اةيكولوجية والثقافات واهلّويات  إذ يســـــــــلم

 واملعارف التقليدية واألربات التارخيية القائمة  لى التعايش م  الطبيعة؛
أن املرا ي الساااليمة تكتساااي بأمهية حيوية للمساااامهة ا النمو االقتصاااادي وسااابل العيش القادرة  لى  من جديد وإذ يؤكد

 الصمود والتنمية املستدامة للر ي؛
أن  ددوا كبريوا من الر اة ا العامل يعيشاااااااااون ا املرا ي وأن الر ي  ارس  لى الصاااااااااعيد العاملي بأشاااااااااكال كثرية  وإذ يدرك
  تلفة؛

أن أكثر من نصاااااااف مسااااااااحة األرا اااااااي  لى وجه األرض يصااااااانف  لى أنه مراٍع وأن عالم املناالق تعاين من  وإذ يالحظ
 التصحر الشديد، مبا ا ذلك ا البلدان ذات مساحة كبرية من األرا ي اجلافة؛

قرار اجلمعية العامة لعم  بقرار اجلمعية العامة لعم  املتحدة الالي يعلن إقامة  قد األم  املتحدة للزرا ة األسااارية و  وإذ يذّكر
املتحدة الالي يعلن إقامة  قد األم  املتحدة ةصاااااااااااااالح النةام اةيكولوجي واحلاجة إىل د   الر اة واةدارة املساااااااااااااتدامة 

 للمرا ي؛
بضاااااااااااااارورة تكثيف وترية اجلهود املبالولة بغرض حتقيق اسااااااااااااااتدامة املرا ي والر ي بغية إحدال تأثري ملحو  ا  وإذ يعترف

 عداف التنمية املستدامة؛إ مال أ
بأن املرا ي والر ي قد  انت من الإمهال الفيفال ا العديد من البلدان وعي تواجه حاليوا حتديات ملحة و تلفة  وإذ يقرّ 

 ا  تلف أحناء العامل؛
صاااااادر امليام وحركة بضااااارورة تأمني احلماية القانونية للموارد الطبيعية من أجل إدارة مناالق الر ي واحلياة الربية وم وإذ يذكر

املاشاااااية واململاالر والقدرة  لى الصااااامود، ولتمكني الر اة واهليئات العامة ذات الصااااالة من التملطيط الساااااتملدام األرا اااااي 
 وإدارة النة  اةيكولوجية؛

ا اقتصاديةو منص وإذ يشدد ا  لى أن سالسل القيمة الر وية املطّورة  لى حنو جّيد والعادلة  كن أن توفر فرصو فةو وأن أيضو
ا للفقر املدق  لدى  تلف اجملمو ات؛  تض  حدو

بأن منةمة األغالية والزرا ة قد سااااااااااااعت منال وقت الويل إىل د   اسااااااااااااتدامة املرا ي والر اة من االل هُنُج  وإذ يســـــــــلم
 وااالت موا يعية  تلفة؛

ة واحتادات الر اة وغريعا من اجلهات باملسامهات الكبرية اليت تقدمها األوساط العلمية واملنةمات غري احلكومي وإذ يعترف
 الفا لة املعنية ا اجملتم  املدين؛ مبا ا ذلك الُنهج االبتكارية لتحقيق االستدامة؛

كاللك بأمهية اساتدامة املرا ي والر ي بالنسابة إىل  دة برامج فر ية وااالت موا ايعية لعم  املتحدة، مبا فيها   وإذ يعترف
برنامج األم  املتحدة للبيئة، واتفاقية األم  املتحدة ملكافحة التصحر، والصندوق الدويل للتنمية الزرا ية، ويعرتف جبهودعا 

 وليني والقطاع األاز واجملتم  املدين؛التعاونية م  الشركاء احلكوميني الد
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 لى أن تكاليف إحياء الساانة الدولية للمرا ي والر اة ومشاااركة منةمة األغالية والزرا ة سااتمّول من موارد من  وإذ يشــّدد
  اار  امليزانية سيت  حتديدعا الحقوا؛

 أن الدول األ ضاء قد قامت بعمٍل كبرٍي ا اال املرا ي والر ي؛ وإذ يالحظ
الدول األ ضاااء  لى مواصاالة بناء قدرات قطاع الثروة احليوانية الر وية ومواصاالة أو زيادة االسااتثمارات املسااؤولة  إذ يحثّ و 

ا عالا القطاع، مبا ا ذلك ممارساااااات اةدارة املساااااتدامة لعرا اااااي، وحتساااااني و/أو إصاااااالح النة  اةيكولوجية، وتيساااااري 
احليوانية وتربيتها، وتعزيز ادمات اةرشاااااد ا اال الثروة احليوانية، من أجل  الوصااااول إىل األسااااواق، وتعزيز سااااالمة الثروة

 حتسني اةنتاجية، واةسهام ا افض انبعاثات غازات الدفيئة، واحلفا   لى التنوع البيولوجي وتعزيزم؛
العامة لعم  املتحدة  إىل املدير العام إحالة عالا القرار إىل أمني  ام األم  املتحدة لكي تنةر فيه اجلمعية يطلب

 .السنة الدولية للمرا ي والر اة 2026ا دورأا املقبلة وتعلن سنة 
 

 2021 يونيو/حزيران 18ا ُتمد ا 
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 المرفق هاء
 6/2021القرار 

 اليوم الدولي للصحة النباتية
 

 إّن المؤتمر،
ة الن يوم دويل للصحة النباتية ( 2017)أبريل/ نيسان الثانية  شرة  عيئة تدابري الصحة النباتية ا دورأا إىل تأييدإذ يشير 

 الدولية للصحة النباتية، كما أيدته أيضوا اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية؛ كأحد اململرجات الرئيسية للسنة
إىل أن النباتات متثل أساس كل أشكال احلياة  لى األرض، ووظائف النة  اةيكولوجية، واألمن الغالائي وإذ يشير 
 والتغالية؛
 املستدام للزرا ة من أجل إالعام العدد املتزايد لسكان العامل؛بأن الصحة النباتية أساسية للتكثيف وإذ يقّر 
 ا املائة من أمناالنا الغالائية؛ 80بأن النباتات متثل وإذ يقّر 
الصحة النباتية أمر حاس  للتصدي للضغوط النامجة  ن النمو السكاين، وأن اال رتاف والد وة والد   بأن وإذ يؤكد 

ذات أمهية حامسة إذا ما أراد اجملتم  الدويل  مان املوارد النباتية لعامل ينع  باألمن الغالائي للرتويج للصحة النباتية مسائل 
 ؛ا إىل نة  إيكولوجية مستقرّة ومستدامةاستنادو 

بأن احلفا   لى الصحة النباتية يساع  ا محاية البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من اآلفات واألمراض النباتية، وإذ يقّر 
    اجلهود املبالولة للحّد من اجلوع وسوء التغالية والفقر؛ويد

امللّحة إىل التو ية وتشجي  وتيسري  ملية اهاذ إجراءات تكفل اةدارة املستدامة للصحة النباتية من باحلاجة وإذ يذّكر 
 ؛2030تلول  ام أجل حتقيق أعداف التنمية املستدامة لعم  املتحدة 

ويشج  اهاذ وتنفيال إجراءات للرتويج لعنشطة  منصةمن شأنه أن يشكل  املبادراتلنوع من عالا اا أن وإذ يضع ثقته 
الدا مة لصون املوارد النباتية العاملية واستدامتها، وأن يرف  كاللك مستوى الو ي بأمهية الصحة النباتية ا معاجلة القضايا 

 ؛اليت تواجه البيئةذات االعتمام العاملي، مبا ا ذلك اجلوع والفقر والتهديدات 
احلاجة املاسة واملستمرة إىل تو ية الرأي العام بأمهية الصحة النباتية بالنسبة لعمن الغالائي واحلق ا الغالاء وإذ يؤكد 

 ووظائف النة  اةيكولوجية؛
التغالية، ود وة اللجنة باألمهية احلامسة للنباتات الصحية ا التنمية الزرا ية والتنوع البيولوجي واألمن الغالائي و وإذ يقّر 

 تعاون دويل قوي، مبا ا ذلك من االل التعاون ا ما بني بلدان اجلنوب واملواءمة وو   املعايري؛ إىل
أن التكاليف اة افية لعنشطة الناشئة  ن تنفيال اليوم الدويل للصحة النباتية سيت  الوفاء هبا من املسامهات وإذ يشدد عل  

 القطاع األاز؛الطو ية، مبا ا ذلك من 
إىل املدير العام إحالة عالا القرار إىل األمني العام لعم  املتحدة لكي تنةر اجلمعية العامة لعم  املتحدة يطلب 

 مايو/أيار اليوم الدويل للصحة النباتيةال 12ا إ الن 
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 المرفق واو
 7/2021القرار 

 السنة الدولية لنخيل التمور
 

 إّن المؤتمر،
 مستدام؛ حنو  لى املنتجة للتمور االقتصادية باملناف  الو ي مستوى رف  إىل امللّحة احلاجة اعتباره في يضع إذ
 املناخ؛ تغري م  التكّيف ا للتمور املهمة باملسامهة يقرّ  وإذ
 واملزار ني الريفية الزرا ية األسر ماليني  يش سبل إىل بالنسبة املستدامة واةنتاجية الزرا ية املمارسات أمهية إىل يشير وإذ
 العامل؛ من أارى ومناالق أفريقيا ومشال األوسط الشرق ا الصغرية احليازات أصحاب من
 أصاااااااااااحاب من للمزار ني واملداايل العيش وسااااااااااابل والتغالية الغالائي األمن توفري ا للتمور التارخيية املساااااااااااامهة يدرك وإذ

 الصغرية؛ احليازات
 تعتمد اليت الكفؤة القيمة ساااااااالسااااااال وتشاااااااجي  التمور مبناف  األساااااااواق إقرار حتفيز إىل الراعنة احلاجة إزاء قلقه يبدي وإذ

 احلصاد؛ بعد ما وادمات والرقمنة املبتكرة املكننة
 السوق؛ واللبات اةنتا  بيئات من واسعة امو ة م  التكيف  لى وقدرأا للتمور الواس  الوراثي بالتنوع يقرّ  وإذ
 أجل من التعلي ، الريق  ن والنساااااااااااء الشااااااااااباب متكني إىل وباحلاجة للدال عاموا مصاااااااااادروا  ثل التمور خنيل بأن يقرّ  وإذ

 احملصول؛ عالا مشتقات يشمل الالي الزرا ية التجارية األ مال نةام وتطوير لعسر الغالائية األمناط جودة  مان
 الو ي مساااتوى رف  ا كبري  حد إىل يسااااع  أن التمور لنمليل دولية لسااانة الدويل اجملتم  هصااايص شاااأن من بأنه يقرّ  وإذ

 حتسني إىل السياسات  ناية لفت مبوازاة مالئمة، غري منااية ظروف ظل ا التمور لنمليل املستدامة الزرا ة مالءمة مبدى
 القيمة؛ سالسل كفاءة
 حُتَّدد امليزانية اار  من مبوارد ساااُتغّطى والزرا ة األغالية منةمة ومشااااركة الدولية السااانة تنفيال تكاليف أن  لى يشـــّدد وإذ

 الحقوا؛
 لعم  العااامااة اجلمعيااة فيااه تنةر لكي املتحاادة لعم  العااام األمني إىل القرار عااالا إحااالااة العااام املاادير من يطلــب
 الالتمور لنمليل الدولية السنة 2027 سنة وتعلن املقبلة دورأا ا املتحدة
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 المرفق زاي
 2023-2022جدول االشتراكات للفترة 

 ألغراض املقارنة( 2021-2020)يرد جدول الفرتة 
 

 
الجدول 
 54الجدول الفعلي 53المقترح

 2021-2020 2023-2022 الدول األعضاء
 405ال2 405ال2 االحتاد الروسي

 010ال0 010ال0 إثيوبيا

 049ال0 049ال0 أذربيجان

 915ال0 915ال0 األرجنتني

 021ال0 021ال0 األردن

 007ال0 007ال0 أرمينيا

 001ال0 001ال0 إريرتيا

 146ال2 146ال2 إسبانيا

 210ال2 210ال2 أسرتاليا

 039ال0 039ال0 إستونيا

 490ال0 490ال0 إسرائيل

 002ال0 002ال0 إسواتيين

 007ال0 007ال0 أفغانستان

 080ال0 080ال0 إكوادور

 008ال0 008ال0 ألبانيا

 129ال0 129ال0 العراق

 091ال6 091ال6 أملانيا

 616ال0 616ال0 اةمارات العربية املتحدة

 002ال0 002ال0 أنتيغوا وباربودا

 005ال0 005ال0 أندورا

 543ال0 543ال0 إندونيسيا

 010ال0 010ال0 أنغوال

                                                           
الصاااااااادر بتاري   73/271كما ا تمدته اجلمعية العامة مبوجب القرار  2021-2019اساااااااتمّد مباشااااااارة من جدول األم  املتحدة لعنصااااااابة املقررة للفرتة   53
 ال2018ديسمرب/كانون األول  22
الصاااااااادر بتاري   73/271كما ا تمدته اجلمعية العامة مبوجب القرار   2021-2019اساااااااتمّد مباشااااااارة من جدول األم  املتحدة لعنصااااااابة املقررة للفرتة   54
 ال2018ديسمرب/كانون األول  22
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 087ال0 087ال0 أوروغواي

 032ال0 032ال0 أوزبكستان

 008ال0 008ال0 أوغندا

 057ال0 057ال0 أوكرانيا

 371ال0 371ال0 آيرلندا

 028ال0 028ال0 آيسلندا

 308ال3 308ال3 إيطاليا

 010ال0 010ال0 بابوا غينيا اجلديدة

 016ال0 016ال0 باراغواي

 115ال0 115ال0 باكستان

 001ال0 001ال0 باالو

 050ال0 050ال0 البحرين

 949ال2 949ال2 الربازيل

 007ال0 007ال0 بربادوس

 350ال0 350ال0 الربتغال

 025ال0 025ال0 بروين دار السالم

 821ال0 821ال0 بلجيكا

 046ال0 046ال0 بلغاريا

 001ال0 001ال0 بليز

 010ال0 010ال0 بنغالديش

 045ال0 045ال0 بنما

 003ال0 003ال0 بنن

 001ال0 001ال0 بوتان

 014ال0 014ال0 بوتسوانا

 003ال0 003ال0 بوركينا فاسو

 001ال0 001ال0 بوروندي

 012ال0 012ال0 البوسنة واهلرسك

 802ال0 802ال0 بولندا

 016ال0 016ال0 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 152ال0 152ال0 بريو

 049ال0 049ال0 بيالروس

 307ال0 307ال0 تايلند

 033ال0 033ال0 تركمانستان
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 371ال1 371ال1 تركيا

 040ال0 040ال0 ترينيداد وتوباغو

 004ال0 004ال0 تشاد

 311ال0 311ال0 تشيكيا

 002ال0 002ال0 توغو

 001ال0 001ال0 توفالو

 025ال0 025ال0 تونس

 001ال0 001ال0 تونغا

 002ال0 002ال0 تيمور ليشيت

 008ال0 008ال0 جامايكا

 004ال0 004ال0 اجلبل األسود

 138ال0 138ال0 اجلزائر

 018ال0 018ال0 جزر البهاما

 001ال0 001ال0 جزر القمر

 001ال0 001ال0 جزر سليمان

 001ال0 001ال0 كوك  جزر

 001ال0 001ال0 جزر مارشال

 001ال0 001ال0 مجهورية أفريقيا الوسطى

 053ال0 053ال0 اجلمهورية الدومينيكية

 011ال0 011ال0 اجلمهورية العربية السورية

 010ال0 010ال0 مجهورية الكونغو الد قراالية

 398ال0 398ال0 مجهورية إيران اةسالمية

 010ال0 010ال0 مجهورية تنزانيا املتحدة

 728ال0 728ال0 مجهورية فنزويال البوليفارية

 267ال2 267ال2 مجهورية كوريا

 006ال0 006ال0 مجهورية كوريا الشعبية الد قراالية

 005ال0 005ال0 مجهورية الو الد قراالية الشعبية

 186ال0 186ال0 مجهورية مصر العربية

 003ال0 003ال0 مجهورية مولدوفا

 272ال0 272ال0 جنوب أفريقيا

 006ال0 006ال0 جنوب السودان

 008ال0 008ال0 جورجيا

 001ال0 001ال0 جيبويت
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 554ال0 554ال0 الدامنرك

 001ال0 001ال0 دومينيكا

 003ال0 003ال0 رواندا

 198ال0 198ال0 رومانيا

 009ال0 009ال0 زامبيا

 005ال0 005ال0 زمبابوي

 001ال0 001ال0 ساموا

 001ال0 001ال0 سان تومي وبرنسييب

 002ال0 002ال0 مارينوسان 

 001ال0 001ال0 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 001ال0 001ال0 سانت كيتس ونيفيس

 001ال0 001ال0 سانت لوسيا

 044ال0 044ال0 سري النكا

 115ال0 115ال0 سلطنة  مان

 012ال0 012ال0 السلفادور

 153ال0 153ال0 سلوفاكيا

 076ال0 076ال0 سلوفينيا

 485ال0 485ال0 سنغافورة

 007ال0 007ال0 السنغال

 010ال0 010ال0 السودان

 005ال0 005ال0 سورينام

 906ال0 906ال0 السويد

 151ال1 151ال1 سويسرا

 001ال0 001ال0 سرياليون

 002ال0 002ال0 سيشيل

 407ال0 407ال0 شيلي

 028ال0 028ال0 صربيا

 001ال0 001ال0 الصومال

 006ال12 006ال12 الصني

 004ال0 004ال0 الاجيكستان

 015ال0 015ال0 غابون

 001ال0 001ال0 غامبيا

 015ال0 015ال0 غانا
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 001ال0 001ال0 غرينادا

 036ال0 036ال0 غواتيماال

 002ال0 002ال0 غيانا

 003ال0 003ال0 غينيا

 016ال0 016ال0 غينيا االستوائية

 001ال0 001ال0 غينيا بيساو

 001ال0 001ال0 فانواتو

 428ال4 428ال4 فرنسا

 205ال0 205ال0 الفلبني

 421ال0 421ال0 فنلندا

 003ال0 003ال0 فيجي

 077ال0 077ال0 فييت نام

 036ال0 036ال0 قربز

 282ال0 282ال0 قطر

 002ال0 002ال0 قريغيزستان

 001ال0 001ال0 كابو فريدي

 178ال0 178ال0 كازااستان

 013ال0 013ال0 الكامريون

 077ال0 077ال0 كرواتيا

 006ال0 006ال0 كمبوديا

 734ال2 734ال2 كندا

 080ال0 080ال0 كوبا

 013ال0 013ال0 كوت ديفوار

 062ال0 062ال0 كوستاريكا

 288ال0 288ال0 كولومبيا

 006ال0 006ال0 الكونغو

 252ال0 252ال0 الكويت

 001ال0 001ال0 كرييباس

 024ال0 024ال0 كينيا

 047ال0 047ال0 التفيا

 047ال0 047ال0 لبنان

 067ال0 067ال0 لكسمربغ

 030ال0 030ال0 ليبيا
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 001ال0 001ال0 ليبرييا

 071ال0 071ال0 ليتوانيا

 001ال0 001ال0 ليسوتو

 017ال0 017ال0 مالطة

 004ال0 004ال0 مايل

 341ال0 341ال0 ماليزيا

 004ال0 004ال0 مدغشقر

 055ال0 055ال0 املغرب

 007ال0 007ال0 مقدونيا الشمالية

 292ال1 292ال1 املكسيك

 002ال0 002ال0 مالوي

 004ال0 004ال0 ملديف

 172ال1 172ال1 العربية السعوديةاململكة 

 568ال4 568ال4 اململكة املتحدة

 005ال0 005ال0 منغوليا

 002ال0 002ال0 موريتانيا

 011ال0 011ال0 موريشيوس

 004ال0 004ال0 موزامبيق

 011ال0 011ال0 موناكو

 010ال0 010ال0 ميامنار

 009ال0 009ال0 ناميبيا

 001ال0 001ال0 ناورو

 754ال0 754ال0 النرويج

 677ال0 677ال0 النمسا

 007ال0 007ال0 نيبال

 002ال0 002ال0 النيجر

 250ال0 250ال0 نيجرييا

 005ال0 005ال0 نيكاراغوا

 291ال0 291ال0 نيوزيلندا

 001ال0 001ال0 نيوي

 003ال0 003ال0 عاييت

 834ال0 834ال0 اهلند

 009ال0 009ال0 عندوراس
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 206ال0 206ال0 عنغاريا

 356ال1 356ال1 عولندا

 000ال22 000ال22 األمريكيةالواليات املتحدة 

 001ال0 001ال0 واليات ميكرونيزيا املوحدة

 565ال8 565ال8 اليابان

 010ال0 010ال0 اليمن

 366ال0 366ال0 اليونان

      

  100 100 

 



 

 

 أعضاء منظمة األغذية والزراعة
 دولة عضو 194

 عضوان منتسبان
 منظمة عضو واحدة

 
 الحتاد األورويب )منةمة  ضو(ا

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل
 إسواتيين

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اةمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربودا

 أندورا
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي

 أوزباكستان
 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد

 تشيكيا
 توغو
 توفالو

 توكالو ) ضو منتسب(
 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان

 جزر فرويه ) ضو منتسب(
 جزر كوك

 جزر مارشال
 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 الد قرااليةمجهورية الكونغو 

 مجهورية إيران اةسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الد قراالية الشعبية
 مجهورية الو الد قراالية الشعبية

 مجهورية مصر العربية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا

 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرنسييب
 سان فنسنت وغرينادين

 سان كيتس ونيفيس
 سان مارينو
 سانت لوسيا
 سري النكا

 سلطنة  مان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 الاجيكستان
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني

 فنزويال )مجهورية البوليفارية(
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربز
 قطر

 قريغيزستان
 كابو فريدي

 كازااستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليربيا
 ليبيا

 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالديف
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر
 املغرب

 مقدونيا الشمالية
 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار

 ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 نيوى
 عاييت
 اهلند

 عندوراس
 عنغاريا
 عولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


