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NG201/A 

A 

 
 يوميات

 
 األربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعةالثانية و الدورة 

 2021يونيو/حزيران  14-18
 

 2021يونيو/حزيران  15، الثالثاء
 

 العامة الجلسة

 الفترة الصباحية 

 الثالثةالجلسة العامة  13:00 - 8:30الساعة 
 

 (Zoomالجلسة العامة )القاعة الكبرى/منصة 
 

 :9البند 

 )تكملة(

 (C 2021/2 Rev.1)الوثيقة  استعراض حالة األغذية والزراعة

 "حتويل النظم الزراعية والغذائية: من االسرتاتيجية إىل العمل" املوضوع املقرتح للنقاش العام: 

 بيانات رؤساء وفود: 
 اململكة العربية السعودية

 الربتغال
 هولندا

 جنوب أفريقيا
 كندا

 بنغالديش
 إسواتيين
 إندونيسيا
 النرويج
 ميامنار
 اليابان

http://www.fao.org/
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 الكامريون
 سان مارينو

 العراق
 بوركينا فاسو

 بولندا
 أفغانستان
 أوكرانيا
 السودان
 بيالروس
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 فترة بعد الظهر
 الرابعةالجلسة العامة  اقتضى األمر()أو إلى وقت الحق إذا  19:30 – 14:30الساعة 

 
 (Zoomالجلسة العامة )القاعة الكبرى/منصة 

 

 :9البند 

 )تكملة(

 (C 2021/2 Rev.1)الوثيقة  استعراض حالة األغذية والزراعة

 "حتويل النظم الزراعية والغذائية: من االسرتاتيجية إىل العمل" املوضوع املقرتح للنقاش العام: 
 

 رؤساء وفود:بيانات  
 فنزويال
 الدامنرك
 نيكاراغوا
 فنلندا

 جامايكا
 الربازيل

 أوروغواي
 السويد
 بريو
 شيلي
 كوبا

 اجلمهورية الدومينيكية
 سويسرا

 كوت ديفوار
 غينيا
 إيطاليا

 األرجنتني
 بنما

 إسرائيل
 إسبانيا
 هنغاريا
 إثيوبيا

 الكرسي الرسويل
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 اللجنة الرئيسية الثانية

 الفترة الصباحية 

 

 االجتماع األول للجنة الرئيسية الثانية 13:00 - 8:30الساعة 

 (Zoom)القاعة الحمراء / منصة 

 (C 2021/7الوثيقة ) 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  :18البند 

)مشروع قرار بشأن  2023-2022وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :19البند 
؛ وامللحق العاشر على الويب  1مذكرة املعلومات C 2021/3الوثيقة و  C 2021/3 يقةمستوى امليزانية( )الوث

C 2021/3 الوثيقة ؛ وC 2021/LIM/4) 

 

 اللجنة الرئيسية األولى

 فترة بعد الظهر

 االجتماع األول للجنة الرئيسية األولى 19:30 - 13:30الساعة 

 (Zoom)القاعة الخضراء/منصة 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن: :10البند 

 (2020أكتوبر/تشرين األول  28-26الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا )تقرير  :10-1 
 (C 2021/14)الوثيقة 

 تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  :10-2 
 (C 2021/15الوثيقة ) (2020سبتمرب/أيلول  1-4)

 (2020نوفمرب/تشرين الثاين  4-2تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا ) :10-3 
 (C 2021/16)الوثيقة 

 السادسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييبتقرير الدورة  :10-4 
 (C 2021/17الوثيقة ) (2020أكتوبر/تشرين األول  19-21)

  تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن  :10-5 
 ( C 2021/18الوثيقة ) (2020سبتمرب/أيلول  21-22)

أكتوبر/تشرين األول  23-22)تقرير الدورة السادسة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية  :10-6 
 (1LIM//2021 C)الوثيقة  (2020
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 ( والسابعة واألربعني2019أكتوبر/تشرين األول  18-14تقريرا الدورتني السادسة واألربعني ) :12البند 
 (C 2021/20و C 2021/19الوثيقتان ) الغذائي العاملي( للجنة األمن 2021فرباير/شباط  8-11)

 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :11البند 

 (2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة ) :11-1 
 (C 2021/27و C 2021/21الوثيقتان )

 ( والرابعة والسبعني2021يناير/كانون الثاين  22تقريرا الدورتني الثالثة والسبعني )االستثنائية( ) :11-2 
 (C 2021/25و C 2021/22الوثيقتان ) ( للجنة مشكالت السلع2021مارس/آذار  10-12)

 (2021فرباير/ شباط  5-1الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك )تقرير  :11-3 
 (C 2021/23 الوثيقة)

 (2020أكتوبر/تشرين األول  9-5الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغابات )تقرير  :11-4 
 (C 2021/24 الوثيقة)

 (C 2021/LIM/17األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي اخلامس عشر للغابات )الوثيقة  :11-4-1  

   

 
 
 

 )بولندا( Michal Kurtykaالسيد  رئيس املؤمتر: 
 

 )الكامريون( Gabriel Mbairobeالسيد  نواب رئيس املؤمتر:
 )إسرائيل( Yael Rubinsteinالسيدة  
 )نيكاراغوا( Edward Centenoالسيد  

 
 )غانا( Eudora Hilda Quartey Korantengالسيدة  رئيسة اللجنة الرئيسية األوىل:

 
 )املكسيك( Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد  :رئيس اللجنة الرئيسية الثانية

 
أسرتاليا والصني وغواتيماال وإيران وسان مارينو وجنوب أفريقيا والواليات  اللجنة العامة:

 املتحدة األمريكية
 

وكندا والكويت وماليزيا ونيوزيلندا  يش ومجهورية الكونغو الدميقراطيةبنغالد جلنة أوراق التفويض:
 وفنزويال ينور ونيكاراغوا وسان ما
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 اإلعالنات اليومية
 

 النقاش العام في المؤتمر

 بيانات رؤساء الوفود في الجلسة العامة
يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصممممممممدار احملاضممممممممر احلرفية يف الوقت املناسممممممممب ونشممممممممر البيانات على املوقع  الدقةبُغية ضمممممممممان 

( إىل Wordاإللكرتوين للمؤمتر، ُتذّكر الوفود بإرسال النسخة اإللكرتونية من بياناهتا )يستحسن أن تكون يف شكل ملف 
قبل سمماعة واحدة على األقل من اإلدالء .او و ب  Statements@fao.org-Conference  عنوان الربيد اإللكرتوين: 

 حتديد اسم البلد واملتحدث يف أعلى الصفحة األوىل بإحدى اللغات التالية: اإلسبانية أو اإلنكليزية أو الفرنسيةو

 الوثائق
 املؤمتر من العنوان التايل: وثائقميكن تنزيل 

 
 /documents/ar-of-list/2021http://www.fao.org/about/meetings/conference/c 

 

 معلومات للمشاركين
 من خالل الرابط التايل:ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن املؤمتر 

 ar.pdf032ar/ng032ng/3http://www.fao.org/ 

 

 التطبيق الخاص بالدورة الثانية واألربعين للمؤتمر
باإلمكان من خالل هذا التطبيق تلقي إشممممممعارات يف الوقت احلقيقي واالطالع على الوثائق وعلى النصممممممو  األسمممممماسممممممية 

 يرجى تنزيل التطبيق اخلا  بالدورة الثانية واألربعني للمؤمتر من الرابط أدناه:و للمنظمة وعلى اجلدول الزمين وغري ذلكو 
 //app/ar-42conference/2021http://www.fao.org/about/meetings/conference/c 

 

mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/ar
http://www.fao.org/3/ng032ar/ng032ar.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/conference42-app/ar/

