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 الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الغاابت
 ملنظمة األغذية والزراعة اليت هتّم اللجنةتابعة القرارات وتوصيات األجهزة الرائسية  1-8البند 

 تمهيديةالالحظات امل
 

 .ملنظمة اليت هتّم جلنة الغاابتاأجهزة لقرارات والتوصيات الصادرة عن تتضمن هذه الوثيقة تقريرًا عن ا

 وهي تشمل تقريرًا صادرًا عن األجهزة والدورات التالية:

يونيو/حزيران  29-22مؤمتر املنظمة: الدورة احلادية واألربعون اليت ُعقدت يف منظمة األغذية والزراعة يف الفرتة  -1
من جدول  2-9و 1-9و 3-8و 2-8و 2-7و 1-7و 6واليت تعين نتـائجهـا على وجه خاص البنود  2019

 األعمال.

 جملس املنظمة: -2

  2018الـدورة الســـــــــــــــتون بعـد املـائـة اليت ُعقـدت يف منظمـة األغـذيـة والزراعـة يف ديســـــــــــــــمرب/كـانون األول  •
  5-9و 3-9و 1-9و 2-8و 2-7و 1-7و 6و 5و 2-4واليت تعين نتـــائجهـــا على وجـــه خـــاص البنود 

 ؛من جدول األعمال

  2019الـدورة احلـاديـة والســـــــــــــــتون بعـد املـائـة اليت ُعقـدت يف منظمـة األغـذيـة والزراعـة يف أبريـل/نيســــــــــــــــان  •
 ؛من جدول األعمال 3-8واليت تعين نتائجها على وجه خاص البند 

 2019بعد املائة اليت ُعقدت يف منظمة األغذية والزراعة يف ديســــمرب/كانون األول  الدورة الثالثة والســــتون •
 ؛من جدول األعمال 5-9و 3-9و 2-9و 1-9و 5واليت تعين نتائجها على وجه خاص البنود 

  العاملية 19-جائحة كوفيد ظلّ   بصـــــــــــــــورة افرتاضـــــــــــــــية يفالدورة الرابعة والســـــــــــــــتون بعد املائة اليت ُعقدت  •
من جـــدول  2-9و 1-9و 6و 5و 4واليت تعين نتـــائجهـــا على وجـــه خـــاص البنود  2020يف يوليو/متوز 

 األعمال.

  :جلنة الرب�مج -3

 2019الدورة السابعة والعشرون بعد املائة اليت ُعقدت يف منظمة األغذية والزراعة يف نوفمرب/تشرين الثاين  •
 من جدول األعمال. 5واليت تعين نتائجها على وجه خاص البند 

واليت تعين نتائجها  2020الدورة الثامنة والعشـرون بعد املائة اليت ُعقدت بصـورة افرتاضـية يف يونيو/حزيران  •
 من جدول األعمال. 2-8و 2-7و 1-7و 6و 4على وجه خاص البنود 

 ألغــذيــة والزراعــة جلنــة الشـــــــــــــــؤون الــدســـــــــــــــتوريــة والقــانونيــة: الــدورة الثــامنــة بعــد املــائــة اليت ُعقــدت يف منظمــة ا -4
 من جدول األعمال. 3-8واليت تعين نتائجها على وجه خاص البند  2019يف مارس/آذار 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: الدورة العادية الســـــــــــــــابعة عشـــــــــــــــرة اليت ُعقدت يف منظمة األغذية والزراعة  -5
 من جدول األعمال. 3-8و 5ن واليت تعين نتائجها على وجه خاص البندي 2019يف فرباير/شباط 



 املؤمترات اإلقليمية: -6

مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا: الدورة الثالثون اليت عقدت يف اخلرطوم، الســـــودان خالل  •
 ؛ 2018شهر فرباير/شباط 

فورونري، االحتاد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألورواب: الدورة احلادية والثالثون اليت عقدت يف  •
 ؛ 2018الروسي خالل شهر مايو/أ�ر 

 مؤمتر منظمــة األغــذيــة والزراعــة اإلقليمي ألمريكــا الالتينيــة والبحر الكــارييب: الــدورة اخلــامســــــــــــــــة والثالثون  •
 ؛ 2018اليت عقدت يف مونتيغو ابي، جامايكا خالل شهر مارس/آذار 

 من جدول األعمال.  2-7و 6و 5اليت تعين نتائجها على وجه خاص البنود 

 


