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 يوميات
 

 الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة

 5132يونيو/حزيران  31-6منظمة األغذية والزراعة، روما، 
 

 5132يونيو/ حزيران  8، االثنني

  UNFAO39# نا على تويرتوتابع
 اجللسة العامة

 

 الثالثةاجللسة العامة  35.11 – 10.11الساعة 

 Aالقاعة الكربى، الطابق الثالث، املبنى 
 

 بيان املدير العام  

 بيان الرئيس املستقل للمجلس 
 
 (C 2015/2 Rev.1)الوثيقة  استعراض حالة األغذية والزراعة :01البند 

 
 

كسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل تعزيز القدرة على " :املوضوع املقرتح للنقاش العام

 "الصمود يف املناطق الريفية: احلماية االجتماعية والتنمية الزراعية املستدامة
 

 ، Ratu Josaia Voreqe Bainimarama الرئيس لفخامةأمام املؤمتر  كلمة

 وزراء مجهورية فيجيرئيس 
 

 بيانات رؤساء الوفود:
 

 التفيا

 باكستان

 كابو فريدي

 اململكة العربية السعودية

http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/ar/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fao.org/sd/2002/img/KN0801fao.gif&imgrefurl=http://www.fao.org/sd/2002/kn0801a_en.htm&h=129&w=129&sz=23&tbnid=JdzSeQ6p8M4J:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=fao+logo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.fao.org/bodies/conf/c2011/ar/
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 ، Cristina Fernández de Kirchner ةلفخامة الرئيسأمام املؤمتر  كلمة

 مجهورية األرجنتني ةرئيس
 

 بيانات رؤساء الوفود:
 

 نيوزيلندا

 السويد

 مجهورية كوريا

 اجلزائر

 مجهورية إيران اإلسالمية

 السلفادور
 

 الرابعةاجللسة العامة  31.11 الساعة

 Aالقاعة الكربى، الطابق الثالث، املبنى 
 
 (C 2015/2 Rev.1استعراض حالة األغذية والزراعة )الوثيقة  :01البند 

 
 

القدرة على كسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل تعزيز " :املوضوع املقرتح للنقاش العام

 "الصمود يف املناطق الريفية: احلماية االجتماعية والتنمية الزراعية املستدامة
 

 ،  Jorge Alberto Arreaza Monserrat سعادة السيدلأمام املؤمتر  كلمة

 مجهورية فنزويال البوليفاريةرئيس نائب 
 

 بيانات رؤساء الوفود:
 

 أملانيا

 مصر

 السنغال

 إيطاليا

 بنغالديش

 أوروغواي

 لبنان

 بوتسوانا

 تايلند

 العراق

 كوبا
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 أوزباكستان

 سيشيل

 ملديف

 بنن

 النرويج

 الكويت

 ماليزيا

 الربازيل

 غينيا

 اإلمارات العربية املتحدة

 إكوادور

 نيبال

 موزامبيق

 غابون

 اهلند

 القمرجزر 

 السودان

 سري النكا

 اجلمهورية الدومينيكية

 الواليات املتحدة األمريكية

 املتحدةمجهورية تنزانيا 

 إسبانيا

 بلغاريا

 كولومبيا

 رومانيا
 

 
 

 األوىلاللجنة الرئيسية 
 

 االجتماع األول للجنة الرئيسية األوىل 31.11الساعة 

 A، املبنى األول، الطابق اخلضراءالقاعة 
 
 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :00البند 

 تقريررررررر املررررررالر اإلقليمرررررري الثرررررراني والررررررثالث  للشرررررررق األدنررررررى    0-00البند  

 (C 2015/18)الوثيقة  (2102فرباير/شباط  22-22)روما، إيطاليا، 

 تقريررررر املررررالر اإلقليمرررري الثرررراني والررررثالث   سرررريا وا رررري  اهلرررراد     2-00البند  
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 (C 2015/15)الوثيقة  (2102مارس/آذار  02-01)أوالنباتر ، منغوليا، 

التونسرية،   تقرير املالر اإلقليمي الثرامن والعشررين ألفريقيرا )ترونس، اجلمهوريرة      3-00البند  

 (C 2015/14)الوثيقة  (2102مارس/آذار  22-22

 ، رومانيرررا،تقريرررر املرررالر اإلقليمررري التاسرررع والعشررررين ألوروبرررا )بوخارسرررت 2-00البند  

 (C 2015/16 Rev.1)الوثيقة  (2102أبريل/نيسان  0-2

تقرير الدورة الثالثة والثالث  للمالر اإلقليمي ألمريكرا الالتينيرة والبحرر الكراري       5-00البند  

 (C 2015/17)الوثيقة  ((2102مايو/أيار  9-6)سانتياغو، شيلي، 

إسهامات من املالر اإلقليمري غرري الر ري الثالرر ألمريكرا الشرمالية )واشرنطن،         6-00البند  

 (2102أبريل/نيسرران  06-05واشررنطن العاةررمة، الواليررات املتحرردة األمريكيررة، 

 (C 2015/LIM.1)الوثيقة 
 

 األوىلاالجتماع الثاني للجنة الرئيسية  31.11الساعة 

 A، املبنى األول، الطابق اخلضراءالقاعة 
 
 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: :02البند 

 تقريررررررر الرررررردورة احلاديررررررة والررررررثالث  للجنررررررة مصررررررايد األ ررررررا    0-02البند  

 (C 2015/INF/6و C 2015/23)الوثيقتان  (2102يونيو/حزيران  9-03)

 (2102يونيررو/حزيران  22-23لغابررات )تقريرر الرردورة الثانيررة والعشررين للجنررة ا   2-02البند  

 (C 2015/INF/6و C 2015/24)الوثيقتان 

أكتوبر/تشرين  3 -لول سبتمرب/أي 29تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة ) 3-02البند  

مقاومرة  ]مشرروع القررار    C 2015/28 Rev.1و C 2015/21)الوثيقتان  (2102األول 

 (C 2015/INF/6و[ مضادات امليكروبات

 (2102أكتوبر/تشررين األول   9-2تقرير الدورة السبع  للجنرة مشركالت السرلع )    2-02البند  

 (C 2015/INF/6و C 2015/22)الوثيقتان 

 ( واحلاديررررة واألربعرررر   2103أكتوبر/تشرررررين األول  00-2تقريرررررا الرررردورت  األربعرررر  )  :03البند 

  C 2015/19)الوثررائق  الغررذائي العرراملي ( للجنررة األمررن  2102أكتوبر/تشرررين األول  03-02)

 (C 2015/INF/6و C 2015/20و
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 الثانيةاللجنة الرئيسية 

 

 الثانيةاالجتماع األول للجنة الرئيسية  31.11الساعة 

 A، املبنى األول، الطابق احلمراءالقاعة 
 
  (C 2015/LIM/5و C 2015/8)الوثيقتان  2103-2102تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  :20البند 

 (C 2015/4)الوثيقة  2105تقرير تقييم الربامج  :22البند 

 تقرير توليفي لعمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة )الوثائق :23البند 

C 2015/10 Sup.1  وC 2015/10 وC 2015/LIM/16) 

-2106)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2102-2102اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :22البند 

ومذكرات إعالمية ذات ةلة  C 2015/3)مشروع قرار على مستوى امليزانية( )الوثيقة  2102

 (C 2015/LIM/7و

 

 االجتماع الثاني للجنة الرئيسية الثانية 31.11الساعة 

 A، املبنى األول، الطابق احلمراءالقاعة 
 
-2106)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2102-2102اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :22البند 

ومذكرات إعالمية ذات ةلة  C 2015/3)مشروع قرار على مستوى امليزانية( )الوثيقة  2102

 )تكملة( (C 2015/LIM/7و
 
 

 )ساموا( Le Mamea Ropati Mualiaسعادة السيد  رئيس املالر:
 

 )األرجنت ( Claudio Javier Rozencwaigسعادة السيد  نواب رئيس املالر:

 )فرنسا( Serge Tomasiسعادة السيد 

 )مجهورية إيران اإلسالمية( Majid Dehghan-Shoarسعادة السيد 
 

 )إيطاليا( Luca Fratiniالسيد  اللجنة الرئيسية األوىل:
 

  (مصر) السيد خالد حممد الطويل الثانية: الرئيسيةاللجنة 
 

 سلوفاكيا، أسرتاليا، الكامريون، كندا، الص ، العراق، نيكاراغوا اللجنة العامة:
 

كوبا، إريرتيا، إندونيسيا، نيوزيلندا، عمان، مجهورية كوريا، سان مارينو،  جلنة أوراق التفويض:

 الواليات املتحدة األمريكيةتايلند، 
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 اإلعالنات اليومية

 

 انتخاب أعضاء اجمللس

 

. C 2015/11 بالوثيقة  ةمرفق اجمللسح النتخابات رشالّتللدول األعضاء اليت ترغب يف  الرتشيحاستمارات إن  

جمللس واثن  من ات اوينبغي استيفاء بيانات مجيع االستمارات والتوقيع عليها من جانب مندوب البلد املرشح النتخاب

 .وال جيب بالضرورة، أن يكونا من نفس إقليم البلد املرشح الذين يرشحونه، املندوب 

 

مد    35.11يف موعدد أصاداا السداعة    ،  A139 ملكتب األم  العام للمرالر، الغرفرة    االستماراتوينبغي تقديم  

  .5132يونيو/حزيران  8يوم االثنني، ظهر 

 

"...املرشرح  الرذين أخفقروا يف االنتخراب      فرننّ  للمنظمرة  العامرة )ز( من الالئحة 01 - 22املادة  ألحكام وفقًا 

 دلشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة يف السنة التقوميية األوىل، يدرجون ضمن املرشح  يف االنتخاب لشرغل املقعرد أو املقاعر   

 ينسحبوا مبحض إرادتهم". يف نهاية السنة التقوميية الثانية، ما مل الشاغرة

 

 فرانسيسلقاء مع صداسة البابا 
 

املندوب  يف املالر. ويتم  فرانسيسوالثالث  ملالر املنظمة، سيستقبل قداسة البابا  التاسعةمبناسبة عقد الدورة  

وستغلق أبواب القاعة يف . 2105 حزيران/يونيو 00 اخلميسيوم  02.11 يف الساعة" Sala Clementina" اللقاء يف قاعة

 .00.31 الساعة
 

 "، الواقعة يف اجلهة اليمنى من ميدان Portone di Bronzo" سيتم الدخول إىل القاعة عن طريق بوابة 

"Piazza San Pietro"  بعد تقديم بطاقات الدخول اخلاةة واملرور بالفحص الذي جتريه سلطات الشرطة اإليطالية

 بأجهزة كشف املعادن.

 

، من املكتب املدون عليه "لقاء البابا" يف البهو البلجيكي )املدخل الرئيسي عند الطلبوسوف توزع البطاقات،  

إىل  31.19 من الساعة 5210يونيو/حزيران  01 األربعاءإىل يوم  2105 يونيو/حزيران 2االثن  يوم من للقاعة الكربى( 

 .13.02الساعة 

 

والعودة منها. وستغادر احلافالت املنظمة )من أمام وستوفر حافالت خاةة لنقل املشارك  إىل مدينة الفاتيكان  

 .03.11 الساعة حواليوتعود  01.11 ( يف الساعةA املبنى
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 وثائقال
 

من تأثريها على البيئة واإلسهام بذلك يف حياد املناخ.  التقليلُطبع عدد حمدود جدا من وثائق املالر من أجل  

ويرجى من السادة املشارك  يف الدورة التكّرم بنحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات لتجنب طلب نسخ إضافية. وميكرن  

 :وثائررق املالررر من العنوان التالري على اإلنرتنرتحتميل 
documents/ar/-of-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/list 

 

 أحداث خاصة

 

 االثنني

 2105يونيو/حزيران  2

 القاعة اخلضراء القضاء على اجلوع 02.31-03.31

 اإلصليمي يف أوروبا وآسيا الوسطىجتارة األغذية الزراعية والتكامل  03.31-02.31
 قاعة إيران

(B016) 

 

 

 

 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/list-of-documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/list-of-documents/ar/

