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 .للبيئةللتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
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 المؤتمر

  واألربعونالحادية الدورة 

 2019 يونيو/حزيران 29-22روما، 

  الجدول الزمني المؤقت
 

 9201 حزيرانيو/نيو  22 ،السبت

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

 انتخاب الرئيس ونّوابه 1البند 

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض 2البند 

 أية مسائل أخرى 30البند 
 حماضرة ماكدوغال التذكارية 30-1 

 (االجتماع األول للجنة العامة)

 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) 14:30فترة بعد الظهر (الساعة 

 والرتتيبات اخلاصة بالدورة اعتماد جدول األعمال 3البند 

 قبول املراقبني 4البند 

 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة (التصويت) 5البند 

http://www.fao.org/
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 (كلمات املرشحني ملنصب املدير العام) تعيني املدير العام 6البند 
Catherine Geslain-Lanéelle (فرنسا) 

Davit Kirvalidze (جورجيا) 

Qu Dongyu (الصني) 

 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة (مراسم القبول) 5البند 
 

  2019يونيو/حزيران  32 ،األحد
 

 جلسة عامة (القاعة الكبرى) -) 10:30الفترة الصباحية (الساعة 

 تعيني املدير العام (تكملة) (التصويت) 6البند 
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 2019يونيو/حزيران  42، ثنيناإل

اللجنة الرئيسية الثانية (القاعة 
 الحمراء)

جلسة عامة (القاعة  الخضراء)اللجنة الرئيسية األولى (القاعة 
 الكبرى)

 

 12:30-10:30الساعة 
ــــذ الربامج للفرت  :22البنـــد  ة تقرير تنفي
2016-2017 

تقرير تقييم الربامج لعــــــام  :23البنـــــد 
2019 

ــ اخلطـــة املتوســــــــــــــطـــة األجـــل  :24د البن
(املراجعة) وبرنامج  2021-2018 للفرتة

 2021-2020العمـــــل وامليزانيـــــة للفرتة 

 بشأن مستوى امليزانية)(مشروع قرار 

 12:30-10:30الساعة 
 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن: :11البند 

-19 تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (اخلرطوم، الســـودان، :11-1
 )2018فرباير/شباط  23
ادئ للمؤمتر اإلقليمي آلســــــــــــــيــا واحمليط اهلــتقرير الــدورة الرابعــة والثالثني  :11-2

 )2018أبريل/نيسان  13-9 (نادي، فيجي،
تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا (فورونيج، االحتاد  :11-3

 )2018مايو/أيار  18-16الروسي، 
منطقة و تقرير الدورة اخلامســـة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية  :11-4

 )2018مارس/آذار  8–5البحر الكارييب (مونتيغو باي، جامايكا، 
تقرير الــدورة الرابعــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن (رومــا، : 11-5

 )2018مايو/أيار  11-7إيطاليا، 
مســـــــــــــــامهــات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي اخلــامس ألمريكــا الشــــــــــــــمــاليــة  :11-6

  )2018أبريل/نيسان  19-18(واشنطن، العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، 

 بيان املدير العام •
بيــان الرئيس املســــــــــــــتقــل  •

 للمجلس
 

اســـــــــــتعراض حالة  :10البند 
 األغذية والزراعة

 12:30-9:30الساعة 
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اخلطة املتوســــــــــــــطة  (تكملة): 24البند 
(املراجعة)  2021-2018األجل للفرتة 

-2020وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

(مشــــــروع قرار بشــــــأن مســــــتوى  2021
 امليزانية)

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :12البند 

ــــزراعـــــــة  :12-1 ــــجــــنـــــــة ال ــــل ــــن ل ــــعشـــــــــــــــــري ـــــــدورة الســــــــــــــــــــادســــــــــــــــــــة وال ــــر ال ــــقــــري  ت
 )2018رين األول أكتوبر/تش 1-5(

 28-26تقرير الدورة الثانية والســــــــــــــبعني للجنة مشــــــــــــــكالت الســــــــــــــلع ( :12-2
 )2018سبتمرب/أيلول 

يوليو/متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصــــــــــــــايد األمساك ( :12-3
2018( 

ــــــغـــــــابـــــــات  :12-4 ــــــجــــــنـــــــة ال ــــــل ــــــن ل ــــــعشـــــــــــــــــــري ــــــعـــــــة وال ــــــراب ـــــــدورة ال ــــــر ال ــــــقــــــري  ت
 )2018يوليو/متوز  16-20(

) 2017أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  13-9تقريرا الـــدورتني الرابعـــة واألربعني ( :13البنــد 
) للجنة األمن الغذائي 2018أكتوبر/تشــــــــــــرين األول  19 -15واخلامســــــــــــة واألربعني (

 العاملي

ــــنــــــد  ــــب ــــكــــمــــلــــــة): 10ال  (ت
ـــة  ـــة األغـــذي اســــــــــــــتعراض حـــال

 والزراعة

-14:30الســـــــــــــــاعـــــة 
17:30  

(أو إلى وقـــــت الحق 
 إذا اقتضى األمر)
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 2019يونيو/حزيران  52، الثالثاء

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

استعراض  (تكملة): 10البند 
 حالة األغذية والزراعة

برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية  :20البند 
 والزراعة

 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املساواة بني اجلنسني: 14البند 

التقّدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة/خطة التنمية : 15البند 
 2030املستدامة لعام 

املرحلي بشأن تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التقرير : 16البند 
 التغذية ومتابعة أعمال املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية

التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع : 17البند 
سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة 

 األمم املتحدة

تقرير الدورة السابعة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية  :18البند 
 )2019فرباير/شباط  22–18والزراعة (

اخلطة املتوسطة األجل  (تكملة): 24البند 
(املراجعة) وبرنامج العمل  2021-2018للفرتة 

(مشروع قرار  2021-2020وامليزانية للفرتة 
 بشأن مستوى امليزانية)
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 اللجنة الرئيسية الثانية (القاعة الحمراء) اللجنة الرئيسية األولى (القاعة الخضراء) جلسة عامة (القاعة الكبرى) 
-14:30الساعة 

(أو إلى  17:30
وقت الحق إذا 

 اقتضى األمر)

استعراض  (تكملة): 10البند 
 حالة األغذية والزراعة

 ة:الدوليّ  السنوات واأليام :19البند 

 اقرتاح ختصيص سنة دولية للفاكهة واخلضار  :19-1
 اقرتاح ختصيص سنة دولية للشيلم  :19-2
 اقرتاح ختصيص سنة دولية للُدخن  :19-3
اقرتاح ختصيص يوم دويل للتوعية بشأن الفاقد واملهدر من  :19-4

 األغذية
 اقرتاح ختصيص يوم دويل للشاي :19-5

 2021-2020موضوع فرتة السنتني  :21البند 
 (جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية األوىل)

اخلطة املتوسطة األجل  (تكملة): 24البند 
(املراجعة) وبرنامج العمل  2021-2018للفرتة 

(مشروع قرار  2021-2020وامليزانية للفرتة 
 بشأن مستوى امليزانية)

 
 
 
 
 
 

 (جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية الثانية)
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 2019يونيو/حزيران  26األربعاء، 
 

 اء)ة الثانية (القاعة الحمر اللجنة الرئيسيّ  ة األولى (القاعة الخضراء)اللجنة الرئيسيّ  جلسة عامة (القاعة الكبرى) 
-9:30الساعة 
12:30 

 ة األوىل)جنة الرئيسيّ لل (جلنة الصياغة التابعة  استعراض حالة األغذية والزراعة (تكملة): 10البند 
 
 

اخلطة املتوسطة  (تكملة): 24البند 
(املراجعة)  2021-2018األجل للفرتة 

 وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 
(مشروع قرار بشأن مستوى  2020-2021

 امليزانية)
 

-14:30الساعة 

(أو إلى  17:30
وقت الحق إذا 

 اقتضى األمر)

اخلطة املتوسطة  (تكملة): 24البند   استعراض حالة األغذية والزراعة (تكملة): 10البند 
(املراجعة)  2021-2018األجل للفرتة 

 وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 
قرار بشأن مستوى (مشروع  2020-2021

 امليزانية)
 

 )الثانية ة(جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسيّ 
 

 
  



8 C 2019/INF/1 Rev.1 

 2019يونيو/حزيران  27الخميس، 
 

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

 البابا][لقاء مع قداسة 
 

 
 
 

 

-14:30الساعة 

(أو إلى  17:30
وقت الحق إذا 

 اقتضى األمر)

 (مشروعا قرارين) 2017و 2016احلسابات املراجعة لعامي  :25البند 
 (مشروع قرار) 2021-2020جدول االشرتاكات للفرتة  :26البند 
املبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية  :27 البند

 والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة
 األخرى نونيةاقوال : املسائل اإلدارية واملالية28البند 
تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية  :9البند 

 للموظفني
 أخرىأية مسائل  :30البند 

 تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية :30-2
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر :29البند 

 
 ى ة األولاعتماد تقرير اللجنة الرئيسيّ 

 (يعلن الوقت الحًقا)
 

 
 ثانية ة الاعتماد تقرير اللجنة الرئيسيّ 

 (يعلن الوقت الحًقا)
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  2019يونيو/حزيران  28الجمعة، 
 

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

 (التصويت) 2021-2020اعتماد مشروع القرار عن اعتمادات امليزانية للفرتة  (جزء منه) 24البند 
 انتخاب أعضاء اجمللس 8البند 
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس 7البند 

 
 فترة بعد الظهر

 (جتهيز التقرير متهيًدا إلحالته إىل اجللسة العامة)
 

 
 

 
  2019يونيو/حزيران  29السبت، 

 
 يعلن الوقت الحًقا (القاعة الكبرى)

 اعتماد تقرير: 
 األوىل ةاللجنة الرئيسيّ  •
 ة الثانيةاللجنة الرئيسيّ  •
 اجللسة العامة •

 


