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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل QR)ميكن 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
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A 

 

 يوميات
 

 الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة

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

 5132يونيو/ حزيران  31، األربعاء

  UNFAO39# نا على تويرتوتابع

 

 اجللسة العامة
 

 السابعةاجللسة العامة  10.11الساعة 

 Aالقاعة الكربى، الطابق الثالث، املبنى 
 

 )تكملة( (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
 

 بيانات رؤساء الوفود:
 

 الربتغال

 النمسا

 سلوفينيا

 آيرلندا

 مالطة

 بيالروس

 ترينداد وتوباغو

 آيسلندا

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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 فرنسا

 كينيا

 بوروندي

 ساموا

 نيوى

 الكرسي الرسولي

 فلسطني

 

 

 (التوزيع حمدوداالجتماع الثاني للجنة العامة ) 10.11 الساعة

 (D209قاعة لبنان )

 

 الثانيةاللجنة الرئيسية 

 

 االجتماع الثاني للجنة الصياغة يف اللجنة الرئيسية الثانية 10.11الساعة 

 (D209قاعة لبنان )
 

 )قربص( Spyridon Ellinasالسيد  الرئيس:

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

 السودان، الواليات املتحدة األمريكية، زمبابوي

 

 

 

 األوىلاللجنة الرئيسية 

 

 الرئيسية األوىل االجتماع األول للجنة الصياغة يف اللجنة 32.11الساعة 

 (D209) لبنانقاعة 
 

 )بنغالديش( Mafizur Rahmanالسيد  الرئيس:

باكسيتان،   ُعميان،  األرجنتني، كندا، إكودور، مصر، غينيا اإلستوائية، إثيوبييا، فرنسيا، نيوزيلنيدا،    التشكيل:

 إسبانيا ،الفلبني، مجهورية كوريا
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 اإلعالنات اليومية
 

 املرشحون الفرتة اإلقليم

 أفريقيا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )أ(

 2102يونيو/حزيران  31

 مقاعد( 3)

 الكونغو، غينيا االستوائية وإثيوبيا

حتى نهاية الدورة احلادية  - 2102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 5)

 بنن، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو وزامبيا

 آسيا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 2102يونيو/حزيران  31

  مقاعد( 2)

الصني، إندونيسيا، اليابان، مجهورية كوريا، 

 سري النكا، 

 –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر ) تايلند

 (/ 2102 كانون األول/ديسمرب 30 حتى

 حتى 2102يناير/كانون الثاني  0) الفلبني

 0اتفاق خاص (.2102يونيو/حزيران  31

 أوروبا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 2102يونيو/حزيران  31

 مقاعد( 3)

 قربص، سان مارينو،

 –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر ) إسبانيا

 /(2102يونيو/حزيران  31 حتى

 31حتى  2102يوليو/متوز  0)اململكة املتحدة 

 2اتفاق خاص(. 2102يونيو/حزيران 

حتى نهاية الدورة احلادية  - 2102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 3)

 رومانيا ،أملانيا، اجلبل األسود

أمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 2102يونيو/حزيران  31

 مقاعد( 3)

 فنزويالشيلي، نيكاراغوا، 

حتى نهاية الدورة احلادية  - 2102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 5)

األرجنتني، الربازيل، املكسيك، ترينيداد 

 أوروغواي ،وتوباغو

 الشرق األدنى

 حتى –نهاية الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 2102يونيو/حزيران  31

 مقعد واحد()

 الكويت

حتى نهاية الدورة احلادية  - 2102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 )مقعدان(

 السودانقطر، 

 أمريكا الشمالية

حتى نهاية الدورة احلادية  - 2102يوليو/متوز  0من  )ب(

 واألربعني للمؤمتر

 )مقعدان(

 الواليات املتحدة األمريكية، كندا

 
تايلند مقعدا بداية من نهاية  تشغل .للحصول على مقعد واحد يف اجمللس على النحو التالي:مشرتك تقدمت كل من تايلند والفلبني بطلب   -0

. وحتل الفلبني حمل تايلند خالل ما تبقى من مدة 2102كانون األول /ديسمرب 30( وحتى 2105حزيران /الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )يونيو

 .(2102يونيو/حزيران  31حتى  2102كانون الثاني /يناير 0الوالية )من 
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إسبانيا مقعدا بداية من  تشغلتقدمت كل من إسبانيا واململكة املتحدة بطلب مشرتك للحصول على مقعد واحد يف اجمللس على النحو التالي:   -2

. وحتل اململكة املتحدة حمل إسبانيا خالل ما تبقى من 2102حزيران /يونيو 31( وحتى 2105حزيران /اسعة والثالثني للمؤمتر )يونيونهاية الدورة الت

 ؛(2102حزيران /يونيو 31إىل  2102متوز /يوليو 0مدة الوالية )من 

ما خالل حمل إيطاليا وسيحل االحتاد الروسي . 2105حزيران /يونيو 31اعتبارا من  املؤمتر بأنها ستتخلى عن عضوية اجمللس إيطالياأعلمت   -3

 .(2102حزيران /حتى نهاية الدورة األربعني للمؤمتر يف يونيو 2105متوز /يوليو 0مدة الوالية ) تبقى من

 

 فرانسيسلقاء مع قداسة البابا 
 

املندوبني يف املؤمتر. ويتم  فرانسيسوالثالثني ملؤمتر 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 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  31.10 من الساعة 5210يونيو/حزيران  01 األربعاءإىل يوم  2105 يونيو/حزيران 2االثنني يوم من للقاعة الكربى( 

 .13.02الساعة 

 

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

 .03.11 الساعة حواليوتعود  01.11 ( يف الساعةA املبنى

 

 املكتوبة من رؤساء الوفود يف اجللسات العامةالبيانات 

 

بغية ضمان الدقة يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصدار احملاضر احلرفية يف حينه ونشير البيانيات عليى املوقيع      

( إىل Word)يفضل أن تكون على شيكل مليف    بياناتهاالوفود بإرسال النسخة اإللكرتونية من  ُتذّكراإللكرتوني للمؤمتر، 

. وجييب  قبل ساعة واحدة على األقل من اإلدالء بهاا  Statements@fao.org-Conference اإللكرتوني: الربيدعنوان 

 إلسبانية.يف أعلى الصفحة األوىل بإحدى اللغات التالية: اإلنكليزية أو الفرنسية أو ا واملتحدثحتديد اسم البلد 

 

  

mailto:Conference-Statements@fao.org
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 التسجيل
 

 االثنني املوافقيوم  10.31بأن الدورة الثانية واخلمسني بعد املائة سوف تفتتح يف الساعة  ن الكرامواملندوب يعلم 

 يف القاعة احلمراء. 5132يونيو/حزيران  32
 

من املندوبني الكرام إعالم أمانة اجمللس من خالل مركز التسجيل الرتكي باملمثل املعني لبلدهم لدى  يرجى 

الدورة الثانية واألربعني بعد املائة للمجلس حتى يتسنى وضع قائمة دقيقة باملندوبني ونشرها على موقع اإلنرتنت. كما 

 يف مركز التسجيل الرتكي.يرجى من املندوبني ملء وتوقيع بطاقات التسجيل املتاحة 
 

 تكون بطاقات الدخول الصادرة للمؤمتر صاحلة أيضا للدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس.
 

( وكذلك الوثائق األخرى اخلاصة بهذه الدورة CL 152/1ميكن حتميل جدول األعمال املؤقت للدورة )الوثيقة  

 /http://www.fao.org/bodies/council/cl152/arمن موقع املنظمة على العنوان التالي: 

 

 جانبيةأحداث 

 

 األربعاء

 2105يونيو/حزيران  01

02.31-03.31 

حدث جانيب برعاية مشرتكة من اليابان والفاو واجملموعة اإلقليمية 

 املنظمةاألفريقية للممثلني الدائمني لدى 

التنمية الزراعية من خالل  –توجيه تطوير سلسلة قيمة األغذية يف أفريقيا 

 مؤمتر طوكيو الدولي للتنمية يف أفريقيا

 مركز الشيخ زايد

03.31-04.31 
يف املناطق الريفية يف أمريكا الالتينية ومنطقة الزراعة األسرية والتنمية 

 البحر الكارييب
 مركز الشيخ زايد

04.31-05.31 
 العاملي الرابع للغاباتاملؤمتر 

 إعالمي تنظمه مجهورية جنوب أفريقيا والفاوحدث 
 إيرانقاعة 

02.11-02.31 
السفراء اخلاصني للسنة الدولية للرتبة ومناقشة مفتوحة حول تعيني 

 الرتبة السليمة من أجل األمن الغذائي
 مركز الشيخ زايد

 

http://www.fao.org/bodies/council/cl152/ar/

