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NG202/A 

A 

 
 يوميات

 
 األربعون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعةالثانية و الدورة 

 2021يونيو/حزيران  14-18
 

 2021يونيو/حزيران  16، األربعاء
 

 العامة اجللسة

 الفرتة الصباحية 

 اخلامسةاجللسة العامة  13:00 - 8:30الساعة 
 

 (Zoomاجللسة العامة )القاعة الكربى/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: 

 بياانت رؤساء وفود: 
 فيجي
 عمان
 لبنان

 أذربيجان
 جزر البهاما
 ابكستان

 طاجيكستان
 سنغافورة
 موانكو
 أملانيا

 الكونغو

http://www.fao.org/
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 غاان
 زامبيا

 األرجنتني
 هنغاراي

 االحتاد الدويل لالتصاالت

  
من الالئحة العامة للمنظمة  12شروع مدونة السلوك اخلاصة إبجراءات التصويت مبوجب املادة م :20البند 

 C 2021/LIM/13))الوثيقة 
 املسائل الدستورية والقانونية األخرى :21البند 
 (C 2021/LIM/14)الوثيقة  اقرتاح بشأن شروط منح جوائز منظمة األغذية والزراعة :26البند 
 C 2021/5 Bو C 2021/5 A)الواثئق  )مشروعا قرار) 2019و  2018احلساابت املراجعة لعامي  :22البند 

 (C 2021/LIM/3و C 2021/6 Bو C 2021/6 Aو
 C 2021/LIM/6)الوثيقتان  )مشروع قرار) 2023 - 2022جدول االشرتاكات للفرتة  :23البند 

 (C 2021/INF/8و
 املسائل اإلدارية واملالية األخرى :25البند 
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر :27البند 
 (C 2021/10)الوثيقة  مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفنيتعيني ممثلني عن  :8البند 

 أية مسائل أخرى :28ند بال
 أتبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية :28-2 
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 اللجنة العامة
 

 فرتة بعد الظهر
 (احلضور مقيد)االجتماع الثاين للجنة العامة  13:00الساعة 

 
 

 
 

 فرتة بعد الظهر

 اجللسة العامة السادسة 14:45 - 14:30الساعة 

 (Zoomمنصة /كربى)القاعة الاجللسة العامة 

 
 

 (C 2021/LIM/18)الوثيقة تماد التقرير الثاين للجنة العامة عا
 

 املنظمةالناشئة عن عضويته يف  ىاملبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات األخر  :24البند 
 (C 2021/LIM/7)الوثيقة 
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 ثانيةاللجنة الرئيسية ال

 االجتماع الثاين للجنة الرئيسية الثانية 13:00 – 08:30الساعة 

 (Zoom)القاعة احلمراء/منصة 

 :18البند 
 (تكملة)

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

 2023 – 2022 للفرتة وامليزانيةةةةةة العمةةةةةل وبرانمج 2025 - 2022 للفرتة األجةةةةةل املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةة اخلطةةةةةة : 19البند 
 C 2021/3 الةةةةةةةةةةةةةواثئةةةةةةةةةةةةةق) )املةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةزانةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةوى بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن قةةةةةةةةةةةةةرار مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع(
  (C 2021/LIM/4و C 2021/3 Web Annex 10 وC 2021/3 Information Note 1و

  
 بنود املراسالت اخلطية )االستنتاجات فقط( 

 C 2021/8 الواثئق) 2019 – 2018 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير :16 البند
 (C 2021/LIM/2و C 2021/8 Web Annex 8وC 2021/8 Web Annex 7و

C 2021/4)الوثيقة  2021تقرير تقييم الربامج لعام  :17البند ) 
  

 االجتماع األول للجنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية الثانية 

 يعلن عن املوعد الحًقا (Zoom)جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية الثانية/ منصة  
 )اتيلند( Thanawat TIENSINالسيد  رئيس اللجنة

أسرتاليا والربازيل وشيلي والصني ومصر وفرنسا والربتغال واالحتاد الروسي والوالايت املتحدة األمريكية  عضوية اللجنة:
 وزامبيا
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 اللجنة الرئيسية األوىل

 فرتة بعد الظهر

 االجتماع الثاين للجنة الرئيسية األوىل )أو حىت وقت الحق إذا لزم األمر( 17:30 – 14:30الساعة 

 
 (Zoom)القاعة اخلضراء/منصة 

 
 

 : مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: 11 البند
 )تكملة(

 
 12-10( والرابعة والسةةةةةةةةةةبعني )2021يناير/كانون الثاين  22الثالثة والسةةةةةةةةةةبعني )االسةةةةةةةةةةتثنائية( )تقريرا الدورتني  :11-2

 (C 2021/25 و C 2021/22)الوثيقتان ( للجنة مشكالت السلع 2021مارس/آذار 
 (C 2021/23)الوثيقة  (2021فرباير/ شباط  5-1تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك ) :11-3
 (C 2021/24)الوثيقة  (2020أكتوبر/تشرين األول  9-5تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت ) :11-4

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

 (فقط االستنتاجاتمشاريع ) بنود املراسالت اخلطية
 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :11البند 

 (C 2021/LIM/8)الوثيقة  )مشروع قرار( 2030استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام  :11-1-1
 (C 2021/LIM/12)الوثيقة  اقرتاح إنشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية :11-1-2
 C 2021/LIM/9 )الوثيقتةةةةةان اقرتاح ختصةةةةةةةةةةةةةةةةيا سةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةة دوليةةةةةة للمراعي والرعةةةةةاة )مشةةةةةةةةةةةةةةةةروع قرار( :11-1-3
 (C 2021/INF/11و

 C 2021/LIM/10 )الوثيقتةةةةةان اقرتاح ختصةةةةةةةةةةةةةةةةيا يوم دويل للصةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةة النبةةةةةاتيةةةةةة )مشةةةةةةةةةةةةةةةةروع قرار( :11-1-4
  (C 2021/INF/11و

 C 2021/LIM/11 )الوثيقتةةةةةان اقرتاح ختصةةةةةةةةةةةةةةةةيا سةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةة دوليةةةةةةة لن يةةةةةةل التمور )مشةةةةةةةةةةةةةةةةروع قرار( :11-1-5
  (C 2021/INF/11و

التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية  :13البند 
 (C 2021/26)الوثيقة  اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة
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 C 2021/INF/9 )الوثيقتةةان برانمج األغةةذيةةة العةةاملي املشةةةةةةةةةةةةةةةةرتك بني األمم املتحةةدة ومنظمةةة األغةةذيةةة والزراعةةة :14البندد 
  (C 2021/INF/10و

 (C 2021/28 )الوثيقة 2023-2022موضوع فرتة السنتني : 15البند 
 
 
 

 

 االجتماع األول للجنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية األوىل
 (   يعلن عن املوعد الحًقاZoom)جلنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية األوىل/منصة 

 الرئيس
األرجنتني وكندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والكويت ولكسمربغ ونيوزيلندا وبريو والربتغال واالحتاد الروسي : العضوية

 والسودان وأوزبكستان
 )بولندا( Michal Kurtykaالسيد  رئيس املؤمتر: 

 

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

 

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

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

أسةةةةةةةرتاليا والصةةةةةةةني وغواتيماال وإيران وسةةةةةةةان مارينو وجنوب أفريقيا والوالايت  اللجنة العامة:
 املتحدة األمريكية

 

وكنةةدا والكويةةت ومةةاليزاي ونيوزيلنةةدا  يش ومجهوريةةة الكونغو الةةدميقراطيةةةبنغالد جلنة أوراق التفويض:
 زويالوفن رينوونيكاراغوا وسان ما
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 اإلعالانت اليومية

 

 النقاش العام يف املؤمتر

 بياانت رؤساء الوفود يف اجللسة العامة
يف الرتمجة الفورية للبياانت وإصةةةةةةةةةدار اياضةةةةةةةةةر احلرفية يف الوقت املناسةةةةةةةةةب ونشةةةةةةةةةر البياانت على املوقع  الدقةبُغية ضةةةةةةةةةمان 

( إىل Wordاإللكرتوين للمؤمتر، ُتذّكر الوفود إبرسال النس ة اإللكرتونية من بياانهتا )يستحسن أن تكون يف شكل ملف 
قبل سةةةةةةاعة واحدة على األقل من اإلدالء هبا  وجيب  Statements@fao.org-Conference عنوان الربيد اإللكرتوين: 

 حتديد اسم البلد واملتحدث يف أعلى الصفحة األوىل إبحدى اللغات التالية: اإلسبانية أو اإلنكليزية أو الفرنسية 

 الواثئق
 التايل:املؤمتر من العنوان  واثئقميكن تنزيل 

 
 /documents/ar-of-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list 

 

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

 http://www.fao.org/3/ng032ar/ng032ar.pdf 

 

 التطبيق اخلاص ابلدورة الثانية واألربعني للمؤمتر
ابإلمكان من خالل هذا التطبيق تلقي إشةةةةةةةعارات يف الوقت احلقيقي واالطالع على الواثئق وعلى النصةةةةةةةو  األسةةةةةةةاسةةةةةةةية 

 يرجى تنزيل التطبيق اخلا  ابلدورة الثانية واألربعني للمؤمتر من الرابط أدانه:و للمنظمة وعلى اجلدول الزمين وغري ذلك  
 //app/ar-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/conference42 
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