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 يوميات
 

 الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة

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

 5132يونيو/ حزيران  33، اخلميس

  UNFAO39# نا على تويرتوتابع

 

 

 القاعة الكربى
 

 لن تعقد جلسة عامة يف الفرتة الصباحية للسماح للمندوبني حبضور لقاء البابا
 
 

 فرتة بعد الظهر
 

 الثامنةاجللسة العامة  31.11الساعة 

 Aالقاعة الكربى، الطابق الثالث، املبنى 
 

  C 2015/5 Bو  C 2015/5 A)الوثائق  )مشروع قرار( 2102-2102احلسابات املراجعة للفرتة  :28البند 

 (C 2015/LIM/6و

  C 2015/INF/8)الوثيقتان  )مشروع قرار( 2102-2102جدول االشرتاكات للفرتة  :22البند 

 (C 2015/LIM/9و

املبالغ اليت يسددها االحتاد األوروبي لتغطية املصروفات اإلدارية وغريها من املصروفات الناشئة  :21البند 

 (C 2015/LIM/13)الوثيقة  عن عضويته يف املنظمة

 (C 2015/LIM/11)الوثيقة  املسائل اإلدارية واملالية األخرى :20البند 

 (C 2015/6/Rev.1)الوثيقة  املعاشات التقاعدية للموظفنيتعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة  :2البند 

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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  تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك النظر يف تقرير االستعراض املستقل :22البند 

 (C 2015/26 Rev.1و C 2015/25)الوثيقتان 

 أية مسائل أخرى :22البند 

 تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنية 22-2 

 ممثل رابطيت موظفي املنظمة بيان 22-2 

 موعد ومكان انعقاد الدورة األربعني للمؤمتر :22البند 
 
 

 

 األوىلاللجنة الرئيسية 

 

 اعتماد التقرير 31.11الساعة 

 A، املبنى األول، الطابق اخلضراءالقاعة 
 

 

 اللجنة العامة
 

 االجتماع الثالث للجنة العامة )احلضور مقيد(

 مباشرة بعد اجللسة العامة ( D209) قاعة لبنان

 

 اإلعالنات اليومية

 

 التاسعةالنصاب املطلوب الجتماع اجللسة العامة 

 

يذكر املندوبون بضرورة ضمان مستويات احلضور خالل اجتماع اجللسة العامة العاشرة للمؤمتر، الذي يبدأ على  

 الصباحية.فرتة اليونيو/حزيران، إذ من املقرر إجراء سلسلة من عمليات التصويت طوال  02من يوم اجلمعة  12.21الساعة 
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 فرانسيسلقاء مع قداسة البابا 
 

املندوبني يف املؤمتر. ويتم  فرانسيسوالثالثني ملؤمتر املنظمة، سيستقبل قداسة البابا  التاسعةمبناسبة عقد الدورة  

وستغلق أبواب القاعة يف . 2102 حزيران/يونيو 00 اخلميسيوم  02.11 يف الساعة" Sala Clementina" اللقاء يف قاعة

 .00.21 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  21.12 من الساعة 2210يونيو/حزيران  01 األربعاء يوم إىل 2102 يونيو/حزيران 8االثنني يوم من للقاعة الكربى( 

 .12.02الساعة 

 

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

 .02.11 الساعة حواليوتعود  01.11 ( يف الساعةA املبنى

 

 ويرجىىىى مىىىن السىىىادة املنىىىدوبني  اهىىىار بطاقىىىات الىىىدحلول اخلااىىىة للصىىىعود  ىل احلىىىافالت والىىىدحلول مىىىن    

 "PORTONE DI BRONZOبوابة "

 

 للدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس التسجيل
 

 االثنني املوافقيوم  12.21بأن الدورة الثانية واخلمسني بعد املائة سوف تفتتح يف الساعة  ن الكرامواملندوب يعلم 

 يف القاعة احلمراء. 5132يونيو/حزيران  32
 

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

نت. كما بعد املائة للمجلس حتى يتسنى وضع قائمة دقيقة باملندوبني ونشرها على موقع اإلنرت الثانية واخلمسنيالدورة 

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

 ااحلة للدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس.غري بطاقات الدحلول الصادرة للمؤمتر 
 

( 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: 

 

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


C 2015/DJ/6 Rev.1 

4 

 الصور اخلااة باملؤمتر

 

باملؤمتر )كل األحداث( متاحة على املوقع التالي للوصول إليها ( اخلاصة Flickrإن كامل جمموعة مواد فليكر ) 

 مباشرة بغرض النشر والتقاسم )بريد إلكرتوني ووسائط اجتماعية( والتحميل:
 

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

 ( على املوقع التالي: Flickrميكن الوصول إىل صور اجللسات العامة مباشرة من رابط أنباء الفاو على فليكر ) 
 

https://flic.kr/s/aHsk9MacsA 
 

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

 

 

 

 جانيبحدث 

 

 اخلميس

 2102يونيو/حزيران  00
 مركز الشيخ زايد املبادرة اإلقليمية لألرّز يف آسيا واحمليط اهلادئ 02.11-04.11

 

  

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

 املرشحون الفرتة اإلقليم

 أفريقيا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )أ(

 2108يونيو/حزيران  21

 مقاعد( 2)

 إثيوبياالكونغو، غينيا االستوائية، 

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

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 2)

 زامبيا، بنن، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو

 آسيا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 2108يونيو/حزيران  21

  مقاعد( 2)

الصني، إندونيسيا، اليابان، مجهورية كوريا، 

 سري النكا، 

 –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر ) تايلند

 (/ 2102 كانون األول/ديسمرب 20 حتى

 حتى 2102يناير/كانون الثاني  0) الفلبني

 0اتفاق خاص (.2108يونيو/حزيران  21

 أوروبا

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 2108يونيو/حزيران  21

 مقاعد( 2)

 قربص، سان مارينو،

 –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر ) إسبانيا

 /(2102يونيو/حزيران  21 حتى

 21حتى  2102يوليو/متوز  0)اململكة املتحدة 

 2اتفاق خاص(. 2108يونيو/حزيران 

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

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 2)

 رومانيا ،أملانيا، اجلبل األسود

أمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 حتى –نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 2108يونيو/حزيران  21

 مقاعد( 2)

 فنزويالشيلي، نيكاراغوا، 

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

 واألربعني للمؤمتر

 مقاعد( 2)

األرجنتني، الربازيل، املكسيك، ترينيداد 

 أوروغواي ،وتوباغو

 الشرق األدنى

 حتى –نهاية الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر  )أ(

 2102يونيو/حزيران  21

 )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 20( وحتى 2102حزيران /الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )يونيو

 .(2108يونيو/حزيران  21حتى  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 21( وحتى 2102حزيران /اسعة والثالثني للمؤمتر )يونيونهاية الدورة الت

 ؛(2108حزيران /يونيو 21إىل  2102متوز /يوليو 0مدة الوالية )من 

ما تبقى خالل حمل إيطاليا وسيحل االحتاد الروسي . 2102حزيران /يونيو 21اعتبارا من  املؤمتر بأنها ستتخلى عن عضوية اجمللس إيطالياأعلمت 

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

 

 ( من الالئحة العامة للمنظمة:أ)31-35املادة  لفت االنتباه  ىل:ي

االقرتاع السري، إال يف حالة االنتخاب الذي ال يزيد فيه عدد املرشحني وجتري أيضًا االنتخابات األخرى بطريقة  ]...[

على عدد املناصب الشاغرة، فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو اجمللس إمتام التعيني باملوافقة العامة 

 الصرحية.

 

 


