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 املؤمتر

  واألربعون الثانيةالدورة 

 2021 يونيو/حزيران 14-18

  اجلدول الزمين املؤقت
 

 2021يونيو/حزيران  14 ،ثننياإل

 
 (Zoomمنصة  /جلسة عامة )القاعة الكربى -( 12:30-9:30الفرتة الصباحية )الساعة 

 انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس 1البند 
 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض 2البند 
 أية مسائل أخرى 28البند 

 حماضرة ماكدوغال التذكارية 28-1 
 بيان املدير العام

 بيان الرئيس املستقل للمجلس

 )االجتماع األول للجنة العامة(
 (Zoomمنصة  /)القاعة الكربىجلسة عامة  -( 14:30فرتة بعد الظهر )الساعة 

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة 3البند 
 قبول املراقبني 4البند 

 [طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة )التصويت( 5البند ]
 استعراض حالة األغذية والزراعة 9البند 

 [)مراسم قبول األعضاء اجلدد(طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة  5البند ]
 ويف حال عدم ورود طلبات للعضوية، ستباشر اللجنتان األوىل والثانية عملهما. 4من مناقشة البند  االنتهاءبعد 

http://www.fao.org/
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 (Zoomاجللسة العامة )القاعة الكربى/منصة 
)أو إىل وقت الحق إذا  21:00-14:30الساعة 

 اقتضى األمر(

 (Zoomاللجنة الرئيسية األوىل )القاعة اخلضراء / منصة 
 )أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 19:30-15:00الساعة 

اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة 
 (Zoomاحلمراء / منصة 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن: :10البند  استعراض حالة األغذية والزراعة :9البند 
أكتوبر/تشرررررررررررررين  28-26تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا ) :10-1

 (2020األول 
 تقرير الرررردورة اخلررررامسررررررررررررررررررة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي  سرررررررررررررريررررا وا ي  ا رررراد  : 10-2
 (2020سبتمرب/أيلول  1-4)

نوفمرب/تشرررررررررين الثا   4-2تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب ) :10-3
2020) 
تقرير الدورة السررادسررة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبلر الكاري   :10-4
 (2020أكتوبر/تشرين األول  19-21)

 تررقررريررر الررررررردورة اخلرررررررامسررررررررررررررررررررة والررثررالثررني لررلررمررؤمتررر اإلقررلرريررمرري لررلشررررررررررررررررق األد  : 10-5
 (2020سبتمرب/أيلول  21-22)

 تقرير الدورة السادسة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية: 10-6
 (2020أكتوبر/تشرين األول  22-23)

( والسابعة 2019أكتوبر/تشرين األول  14-18تقريرا الدورتني السادسة واألربعني ) :12البند 
 ( للجنة األمن الغذائي العاملي2021فرباير/شباط  11-8واألربعني )
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 2021يونيو/حزيران  15الثالاثء، 

اجللسة العامة )القاعة  
 (Zoomالكربى/منصة 

اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة احلمراء/منصة  (Zoomاللجنة الرئيسية األوىل )القاعة اخلضراء/منصة 
Zoom) 

السااااااااااااااااااااعاااااااااة 
8:30-
13:00 

 )تااااكااااماااالااااااة(: 9الااااباااانااااااد 
اسررررررررررررررتعراض حررالررة األغررذيررة 

 والزراعة

 
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  :18البند 

-2022اخلطرررة املتوسررررررررررررررطرررة األجرررل للفرتة  :19البنااد 
 2023-2022وبرانمج العمررررل وامليزانيررررة للفرتة  2025

 )مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية(
السااااااااااااااااااااعاااااااااة 

14:30-
19:30  

)أو إىل وقاااات 
الحااااااااااااق إذا 
 اقتضى األمر(

 )تااااكااااماااالااااااة(: 9الااااباااانااااااد 
اسررررررررررررررتعراض حررالررة األغررذيررة 

 والزراعة

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :11البند 
 -سرربتمرب/أيلول  28تقرير الدورة السررابعة والعشرررين للجنة الزراعة ) :11-1
 (2020أكتوبر/تشرين األول  2
يناير/كانون  22تقريرا الدورتني الثالثة والسرررررررررررربعني )االسررررررررررررتثنائية( ) :11-2

( للجنرررة 2021مرررارذ/ر ار  12-10( والرابعرررة والسرررررررررررررربعني )2021الثرررا  
 مشكالت السلع 

فرباير/  5-1تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصررررررررررايد األمسا  ) :11-3
 (2021شباط 

أكتوبر/تشرين  9-5تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت ) :11-4
 (2020األول 
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 2021يونيو/حزيران  16األربعاء، 

اجللسة العامة )القاعة  
 (Zoomالكربى/ منصة 

اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة احلمراء/ منصة  (Zoomاللجنة الرئيسية األوىل )القاعة اخلضراء/منصة 
Zoom) 

 - 8:30الساااااااااااااعااة 
13:00 

 )تااااكااااماااالااااااة(: 9الااااباااانااااااد 
اسررررررررررررررتعراض حرالرة األغرذية 

 والزراعة

 
اخلطة املتوسرررررررطة األجل للفرتة  )تكملة(: 19البند 
وبرانمج العمرررررررل وامليزانيرررررررة للفرتة  2022-2025
)مشرررررررررررروع قرار بشرررررررررررأن مسرررررررررررتوى  2022-2023
 امليزانية(

البنود املدرجة ضمن إجراءات املراسالت اخلطية 
 )االستنتاجات فقط(

-2018تقرير تنفيرررررررذ الربامج للفرتة  :16البناااااد 
2019 
 2021تقرير تقييم الربامج لعام : 17البند 

-14:30السااااااااااااعة 
17:30  

)أو إىل وقااات الحق 
 إذا اقتضى األمر(

 )تااااكااااماااالااااااة(: 9الااااباااانااااااد 
اسررررررررررررررتعراض حرالرة األغرذية 

 والزراعة

)مسررررودة االسررررتنتاجات البنود املدرجة ضاااامن إجراءات املراسااااالت اخلطية 
 فق ( 
 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :11البند 

 2030اسرررررررررتئصرررررررررال طاعون اارتات الصرررررررررغرية  لول عام : 11-1-1
 )مشروع قرار(

 اقرتاح إنشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية :11-1-2

 –)جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية الثانية 
 يعلن الوقت الحًقا(
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 اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة )مشروع قرار( :11-1-3
 اقرتاح ختصيص يوم دويل للصلة النباتية )مشروع قرار( :11-1-4
 اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور )مشروع قرار( :11-1-5

التقرير املرحلي عن االسررررررررررررررتعراض الشررررررررررررررامل الذ   ر  كل أربع  :13البند 
األنشرررطة التنفيذية ألغراض التنمية الض تضرررطلع وا منظومة سرررنوات لسرررياسرررة 

 األمم املتلدة
برانمج األغذية العاملي املشرررررت  بني األمم املتلدة ومنظمة األغذية  :14البند 
 والزراعة
 2023-2022موضوع فرتة السنتني : 15البند 

 يعلن الوقت الحًقا( –ة التابعة للجنة الرئيسية األوىل )جلنة الصياغ

 

 2021حزيران /يونيو 17اخلميس، 

اللجنة الرئيسية األوىل )القاعة  (Zoomاجللسة العامة )القاعة الكربى/ منصة  
 (Zoomاخلضراء/منصة 

اللجنة الرئيسية الثانية )القاعة احلمراء/ 
 (Zoomمنصة 

-8:30الساااااااااااااااعااااة 
13:00 

مشررررررررروع مدونة السررررررررلو  اخلاصررررررررة  جراءات التصررررررررويت  :20البند 
 من الالئلة العامة للمنظمة 12مبوجب املادة 

 املسائل الدستورية والقانونية األخرى :21البند 
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 اقرتاح بشأن شروط منح جوائز منظمة األغذية والزراعة: 26البند 
 )مشروعا قرار( 2019و 2018احلساابت املراجعة لعامي  :22البند 
 )مشروع قرار( 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة : 23البند 
املبررالا الض يسرررررررررررررررددتررا االلرراد األورو  لتغطيررة النفقررات  :24البناد 

 اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة
 املسائل اإلدارية واملالية األخرى: 25البند 
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر :27البند 
 أية مسائل أخرى :28البند 
 أتبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية: 28-2

-14:30الساااااااااااااعاة 
)أو إىل وقت  19:30

الحق إذا اقتضاااااااااااى 
 األمر(

اعتمرراد مشررررررررررررررروع القرار عن اعتمررادات  )جزء من البنااد( 19البنااد 
 )التصويت( 2023-2022امليزانية للفرتة 

تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشررررررات التقاعدية  :8البند 
 للموظفني

 انتخاب أعضاء االس: 7البند 
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس: 6البند 
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  2021يونيو/حزيران  18اجلمعة، 

 
 يعلن الوقت الحًقا :الفرتة الصباحية

 (Zoom القاعة اخلضراء/ منصة) اعتماد التقرير اللجنة الرئيسية األوىل:
 (Zoomاعتماد التقرير )القاعة احلمراء / منصة  اللجنة الرئيسية الثانية:

 

 
 (Zoom)يعلن الوقت الحًقا( )القاعة الكربى / منصة : فرتة بعد الظهر

 
 

 اعتماد تقرير: 
  ّة األوىلاللجنة الرئيسي 
  ّة الثانيةاللجنة الرئيسي 
 اجللسة العامة 

 


