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 ؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 بيئة.أكثر مراعاة للللتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت ادرة من منظمة األغذية والزراعة وهذه هي مب

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 
 

A 

 المؤتمر
 األربعون ّدورةال

 2017 وزتمّ /يوليو 8-3روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
 
 

 2017 تّموزيوليو/ 3 ،ثنيناإل
 

 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) 11:30-9:00الفترة الصباحية (الساعة 

 ونّوابه الرّئيسانتخاب  1البند 

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض 2البند 

 أية مسائل أخرى 34البند 

 ةحماضرة ماكدوغال التذكاريّ  34-1 
 بيان المدير العام 

  المستقل للمجلس الّرئيسبيان  

 (االجتماع األول للجنة العامة) 

 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) الحق إذا اقتضى األمرأو إلى وقت  21:00-15:00فترة بعد الظهر (الساعة 

 ّدورةاعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بال 3البند 

 قبول املراقبني 4البند 

 ]طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة (التصويت) 5البند [

 استعراض حالة األغذية والزراعة 9البند 
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 ]عضوية املنظمة (مراسم قبول األعضاء اجلدد)طلبات االنضمام إىل  5البند [
 
 
 

، وفي حال عدم تلقي طلبات لالنضـــمام إلى عضـــوية المنظمة، ســـتباشـــر اللجنتان 4فور االنتهاء من مناقشـــة البند 
 الرئيسيتان األولى والثانية عملهما (يرجى االنتقال إلى الصفحة التالية). 
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 جلسة عامة (القاعة الكبرى) 
أو إلى  21:00-15:00(الساعة 

 )وقت الحق إذا اقتضى األمر

 ية األولى (القاعة الخضراء)الّرئيساللجنة 
 )أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر 18:30-15:30(الساعة 

 )ية الثانية (القاعة الحمراءالّرئيساللجنة 
أو إلى وقت  18:30-15:30(الساعة 

 )الحق إذا اقتضى األمر
اســـــــــــتعراض حالة األغذية  :9البند  

 والزراعة
تقرير تنفيـــــــذ الربامج للفرتة : 21البنــــــد  عن: ية العاملية واإلقليمية الناشئةمسائل السياسات واملسائل التنظيم: 10البند 

2014-2015 

 2017تقرير تقييم الربامج لعام : 22البند 

 اإلطار االسرتاتيجي املراجع: 23البند 

اخلطة املتوســــــــــــــطة األجل للفرتة : 24البند 
 وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2018-2021
(مشــروع قرار بشــأن مســتوى  2018-2019

 امليزانية)

 ، التاســــعة والعشــــرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (أبيدجان ّدورةتقرير ال :10-1
 )2016أبريل/نيسان  8-4كوت ديفوار، 

ادئ الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلســــــــــيا واحمليط اهل ّدورةتقرير ال :10-2
 )2016مارس/آذار  11-7(بوتراجايا، ماليزيا، 

 الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبـــــا (أنطـــــاليـــــا، تركيـــــا، ّدورةالـــــ تقرير :10-3
 )2016مايو/أيار  4-6

الرابعـــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكـــــا الالتينيـــــة  ّدورةتقرير الـــــ :10-4
 3 -فرباير/شــــــــــباط  29والبحر الكارييب (مكســــــــــيكو ســــــــــييت، املكســــــــــيك، 

 )2016مارس/آذار 
 (روما، للمؤمتر اإلقليمي للشـــــــــرق األدىن الثالثة والثالثني ّدورةتقرير ال :10-5

 )2016مايو/أيار  13-9إيطاليا، 
 مســــــــــــــامهـات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي الرابع ألمريكـا الشــــــــــــــمـالية  :10-6

 ) 2016مارس/آذار  22-21(أوتاوا، كندا، 

   
   
   

 التقدم احملرز لتحقيق أهداف التنمية املستدامة/خطة التنمية املستدامة :13البند   
 2030لعام 
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 2017 تّموزيوليو/ 4الثالثاء، 

 اء)ية الثانية (القاعة الحمر الّرئيساللجنة  ية األولى (القاعة الخضراء)الّرئيساللجنة  جلسة عامة (القاعة الكبرى) 

-9:30الســـــــــــاعة 
12:30 

اســــــــــــتعراض (تكملة):  9البند 
 حالة األغذية والزراعة 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :11البند 

ـــــــ :11-1 ــــــزراعـــــــة  ّدورةتــــــقــــــريــــــر ال ــــــلــــــجــــــنـــــــة ال ــــــعشـــــــــــــــــــريــــــن ل  اخلـــــــامســــــــــــــــــــة وال
 )2016سبتمرب/أيلول  26-30(

ـــــــ تقرير :11-2  احلـــــــاديـــــــة والســــــــــــــبعني للجنـــــــة مشــــــــــــــكالت الســــــــــــــلع ّدورةال
 )2016أكتوبر/تشرين األول  4-6(

 )2016 متّوزيوليو/ 15-11الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك ( ّدورةتقرير ال :11-3
  )2016 متّوزيوليو/  22-18الثالثة والعشرين للجنة الغابات ( ّدورةتقرير ال :11-4
) 2015أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  15-12تقريرا الــدورتني الثــانيــة واألربعني (: 12البند 

  ) للجنة األمن الغذائي العاملي2016أكتوبر/تشرين األول  21-17والثالثة واألربعني (

اخلطـــة املتوســــــــــــــطـــة  (تكملـــة): 24البنـــد 
وبــرنـــــــامــج  2021-2018األجـــــــل لــلــفــرتة 

 2019-2018الــعــمـــــــل واملــيــزانــيـــــــة لــلــفــرتة 
 (مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية)

-14:30الســــــاعة 
19:00  

اســــــــــــتعراض (تكملة):  9البند 
 حالة األغذية والزراعة

 برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة: 19البند 

ت أربع ســــــــــنوا التقرير املرحلي عن االســــــــــتعراض الشــــــــــامل الذي جيري كلّ  :15البند 
 لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

الســـــادســـــة عشـــــرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ّدورةتقرير ال :16البند 
 ) 2017فرباير/شباط  3 –يناير/كانون الثاين  30(

  لوجي:ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيو نتيجة االجتماع الثالث عشـــــــر : 17البند 
 تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية

اخلطـــة املتوســــــــــــــطـــة  (تكملـــة): 24البنـــد 
وبــرنـــــــامــج  2021-2018األجـــــــل لــلــفــرتة 

 2019-2018الــعــمـــــــل واملــيــزانــيـــــــة لــلــفــرتة 
 (مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية)
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 2017 تّموزيوليو/ 5األربعاء، 

 ية الثانية (القاعة الحمراء)الّرئيساللجنة  ية األولى (القاعة الخضراء)الّرئيساللجنة  جلسة عامة (القاعة الكبرى) 
 12:30-9:30الساعة 

 
اســــــــــــــتعراض  (تكملـــة): 9البنـــد 

 حالة األغذية والزراعة
 التقرير املرحلي بشــــــــــــــأن تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل :14البند 

 ةومتابعة أعمال املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذيمن أجل التغذية 

 السنوات الدولية واأليام العاملية: :18البند 

 2015 تقييم السنة الدولية للرتبة يف: 18-1
 2016 تقييم السنة الدولية للبقول يف: 18-2
 2020 ختصيص سنة دولية للصحة النباتية يف اقرتاح :18-3
اقرتاح ختصيص سنة دولية ملصايد األمساك وتربية األحياء  :18-4

 2022 املائية احلرفية يف
 اقرتاح ختصيص سنة دولية لإلبليات :18-5
 اقرتاح ختصيص يوم عاملي للنحل :18-6
اقرتاح ختصــــــيص يوم عاملي ملكافحة الصــــــيد غري القانوين  :18-7

 دون إبالغ ودون تنظيم
 للبقول اقرتاح ختصيص يوم عاملي :18-8

اخلطة املتوســـــــــطة األجل للفرتة  (تكملة): 24البند 
وبرنـــــــامج العمـــــــل وامليزانيـــــــة للفرتة  2018-2021
 (مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية)  2018-2019

اســــــــــــــتعراض (تكملـــة):  9البنـــد   18:00-15:00الساعة 
 حالة األغذية والزراعة 

 
 ية األوىل)الرّئيس(جلنة الصياغة التابعة للجنة 

 التقييم املســتقّل للقدرات الفنية للمنظمة: 26البند 
  يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية

 
   ثانية)ية الالرّئيس(جلنة الصياغة التابعة للجنة 
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 2017 تّموزيوليو/ 6الخميس، 

 راء)الثانية (القاعة الحمية الّرئيساللجنة  ية األولى (القاعة الخضراء)الّرئيساللجنة  جلسة عامة (القاعة الكبرى) 

-9:30الســــــــــــــاعـــة 
12:30 

 تنفيذ إجراءات إصالح احلوكمة يف املنظمة: 25البند 

 2019-2018موضوع فرتة السنتني  :20البند 
 (مشروع قرار) 2015و 2014احلسابات املراجعة لعامي  :29البند 
 (مشروع قرار) 2019-2018جدول االشرتاكات للفرتة : 30البند 

قات ورويب لتغطية النفاملبالغ اليت يســــــــــــــددها االحتاد األ: 31البند 
 والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمةاإلدارية 

 املسائل اإلدارية واملالية األخرى :32البند 

تعيني ممثلني عن مؤمتر منظمــة األغــذيــة والزراعــة يف جلنــة  :8البنــد 
 املعاشات التقاعدية للموظفني

 أية مسائل أخرى :34البند 

 استعراض حفل توزيع جوائز املنظمة: 34-2
 تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية: 34-3

 احلادية واألربعني للمؤمتر ّدورةموعد ومكان انعقاد ال :33البند 
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 ية األولىالّرئيساعتماد تقرير اللجنة  ال جلسة عامة فترة بعد الظهر
  (يعلن الوقت الحًقا)

 ثانية ية الالّرئيساعتماد تقرير اللجنة 
 (يعلن الوقت الحًقا)
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 2017 تّموزيوليو/ 7 ،الجمعة

 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) 12:30-9:30الفترة الصباحية (الساعة 

: 24البنـــــد 
 (جزء منه)

 صويت)(التّ  2019-2018اعتماد مشروع القرار عن اعتمادات امليزانية للفرتة 

التعديالت يف النصوص األساسية  :27البند 

للمجلس  املســــــــــــــتقلّ  الرّئيسالت يف ما خص مؤهّ  9/2009من قرار املؤمتر رقم  2تعديل الفقرة  :27-1
(مشروع قرار للمؤمتر) 

(التصويت)من الالئحة العامة للمنظمة  25(أ) من املادة 6تعديل الفقرة  :27-2

املسائل الدستورية والقانونية األخرى :28البند 

 طلب تســــــــجيل وإدراج يف الســــــــجّل من قســــــــم املعاهدات -األغذية والزراعة دســــــــتور منظمة   :28-1
 يف األمم املتحدة

انتخاب أعضاء اجمللس :7البند 

املستقل للمجلس الرّئيستعيني  :6البند 

 (هذا البرنامج قابل للتغيير) ال جلسة عامةفترة بعد الظهر 

 (جتهيز التقرير لعرضه على اجللسة العامة)

 2017 تّموزيوليو/ 8السبت، 

 جلسة عامة (القاعة الكبرى)

 اعتماد تقرير:

 ية األوىلالرّئيساللجنة  •

 ية الثانيةالرّئيساللجنة  •

 اجللسة العامة•


