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والزراعة للتقليل (؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
ww.fao.orgw 

 
 

A 

 

 يوميات
 

 الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة

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

 5132يونيو/ حزيران  9، الثالثاء

  UNFAO39# نا على تويرتوتابع
 اجللسة العامة

 

 اخلامسةاجللسة العامة  19.11الساعة 

 Aالقاعة الكربى، الطابق الثالث، املبنى 
 

 (C 2015/2 Rev.1)الوثيقة  حالة األغذية والزراعةاستعراض  :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
 

 بيانات رؤساء الوفود:
 

 زامبيا

 هولندا

 مجهورية أفريقيا الوسطى

 ميامنار

 سوازيلند

 غينيا االستوائية

 األردن

 مالوي

 ُعمان

 الكامريون

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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 االحتاد الروسي

 النيجر

 نيكاراغوا

 غانا

 هنغاريا

 سنغافورة

 جنوب أفريقيا

 سويسرا

 كندا

 إندونيسيا

 تشاد

 إسرائيل

 الصني

 االحتاد األوروبي
 

 السادسةاجللسة العامة  31.11 الساعة

 Aالقاعة الكربى، الطابق الثالث، املبنى 
 

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

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

 "الصمود يف املناطق الريفية: احلماية االجتماعية والتنمية الزراعية املستدامة
 

 بيانات رؤساء الوفود:
 

 إثيوبيا

 الصومال

 كوستاريكا

 غامبيا

 طاجيكستان

 أوغندا

 اليابان

 زمبابوي

 فييت نام

 فنلندا

 مصر

 فانواتو
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 الفلبني

 أسرتاليا

 ناميبيا

 بريو

 أنغوال

 كوت ديفوار

 الربازيل

 السودان

 اجلمهورية الدومينيكية
 
 

 اللجنة العامة

 (التوزيع حمدوداالجتماع الثاني للجنة العامة ) 13.11 الساعة

 (D209قاعة لبنان )

 

 

 األوىلاللجنة الرئيسية 
 

 للجنة الرئيسية األوىلالثالث االجتماع  19.11الساعة 

 A، املبنى األول، الطابق اخلضراءالقاعة 
 

 (C 2015/LIM/10-CL 150/12)الوثيقة  األمم املتحدة/برنامج األغذية العاملي ملنظمة األغذية والزراعة :21البند 

خطةة  /ملتعلقةة ننظمةة األغذيةة والزراعةة    حتقيق غايات األهداف اإلمنائيةة لللفيةة ا  يف احملرز التقدم  :01البند 

 (C 2015/36 Rev.2)الوثيقة  2102التنمية ما بعد سنة 

ن االستعراض الشامل الذي جيةري كةل أربةع سةنوات لسياسةة األنشةطة التنفيذيةة ألغةراض         تقرير ع :02البند 

 (C 2015/29)الوثيقة  التنمية اليت تضطلع بها منظومة األمم املتحدة

يناير/كةانون   23-01تقرير الدورة العادية اخلامسة عشةرة ييئةة املةوارد الوراثيةة للغذيةة والزراعةة )       :01البند 

 (C 2015/27)الوثيقة  (2102الثاني 
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 األوىلللجنة الرئيسية  الرابعاالجتماع  31.11الساعة 

 A، املبنى األول، الطابق اخلضراءالقاعة 
 

الثاني املعنى بالتغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املؤمتر الدولي  :01البند 

 (C 2015/30)الوثيقة  (2101نوفمرب/تشرين الثاني  01-20)

 السنوات واأليام الدولية: :01البند 

 (C 2015/32)الوثيقة  2103تقييم السنة الدولية للكينوا  0-01البند  

 (C 2015/33)الوثيقة  2101تقييم السنة الدولية للزراعة األسريِّة  2-01البند  

 (C 2015/34)الوثيقة  ملي للرتبةواليوم العا 2102السنة الدولية للرتبة  3-01البند  

 (C 2015/35)الوثيقة  2101السنة الدولية للبقول  1-01البند  

 (C 2015/31)الوثيقة  الشراكة العاملية من أجل الرتبة :01البند 

 

 للجنة الرئيسية األوىليف ا األول للجنة الصياغةاالجتماع 

 حيدد الوقت الحقا (D209) املكسيكقاعة 
 

 )بنغالديش( Mafizur Rahmanالسيد  الرئيس:

كندا، إكودور، مصر، غينيا اإلستوائية، إثيوبيا، فرنسا، نيوزيلنةدا، باكسةتان، الفلةبني،     ،األرجنتني :التشكيل

 إسبانيا ،مجهورية كوريا

 

 الثانيةاللجنة الرئيسية 

 

 الثانيةللجنة الرئيسية يف ا األول للجنة الصياغةاالجتماع  31.11الساعة 

 (D209) لبنانقاعة 
 

 (فربص) Spyridon Ellinasالسيد  الرئيس:

الربازيل، الصني، قربص، الكويت، أملانيا، ليربيا، املكسيك، باكستان، االحتاد الروسةي،   أسرتاليا، :التشكيل

 بويزمبا، السودان، الواليات املتحدة األمريكية
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 اإلعالنات اليومية

 

 فرانسيسلقاء مع قداسة البابا 
 
املندوبني يف املؤمتر. ويتم  فرانسيسوالثالثني ملؤمتر املنظمة، سيستقبل قداسة البابا  التاسعةنناسبة عقد الدورة  

وستغلق أبواب القاعة يف . 2102 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" طريق بوابةسيتم الدخول إىل القاعة عن  

"Piazza San Pietro"  بعد تقديم بطاقات الدخول اخلاصة 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  31.11 من الساعة 2210يونيو/حزيران  01 األربعاءإىل يوم  2102 يونيو/حزيران 1االثنني يوم من للقاعة الكربى( 

 .13.02الساعة 

 

والعودة منها. وستغادر احلافالت املنظمة )من أمام وستوفر حافالت خاصة لنقل املشاركني إىل مدينة الفاتيكان  

 .03.11 الساعة حواليوتعود  01.11 ( يف الساعةA املبنى

 

 البيانات املكتوبة من رؤساء الوفود يف اجللسات العامة

 

بغية ضمان الدقة يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصدار احملاضر احلرفية يف حينه ونشر البيانات على املوقةع اإللكرتونةي   

 الربيد( إىل عنوان Word)يفضل أن تكون على شكل ملف  بياناتهاالوفود بإرسال النسخة اإللكرتونية من  ُتذّكرللمؤمتر، 

. وجيةب حتديةد اسةم    قبل ساعة واحدة على األقل من اإلدالء بهاا  org.fao@tatementsS-onferenceC اإللكرتوني:

 يف أعلى الصفحة األوىل بإحدى اللغات التالية: اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية. واملتحدثالبلد 

 

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

ويرجى من السادة املشاركني يف الدورة التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات لتجنب طلب نسخ إضافية. وميكةن  

 :وثائةةق املؤمتةةر من العنوان التالةي على اإلنرتنةتحتميل 
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/list-of-documents/ar/ 

 

mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/list-of-documents/ar/
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 الصور اخلاصة باملؤمتر

 

ل إليها ( متاحة على املوقع التالي للوصوباملؤمتر )كل األحداثاخلاصة  (Flickr) كامل جمموعة مواد فليكرإن  

 قاسم )بريد إلكرتوني ووسائط اجتماعية( والتحميل:ة بغرض النشر والتمباشر
 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/ 
 

 على املوقع التالي:  (Flickr) فليكرالفاو على  أنباءميكن الوصول إىل صور اجللسات العامة مباشرة من رابط  
 

https://flic.kr/s/aHsk9MacsA 
 

 flic.kr/s/aHsk9YKwhehttps//:تقديم اجلوائز على املوقع: حفل  

 

 أحداث خاصة

 

 الثالثاء

 2102يونيو/حزيران  1

 مركز الشيخ زايد بناء القدرة على الصمود يف املناطق اجلافة يف أفريقيا 02.31-03.31

 مركز الشيخ زايد ندرة املياه يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا 03.31-01.31

 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/
https://flic.kr/s/aHsk9MacsA
https://flic.kr/s/aHsk9YKwhe

