
C 2017/DJ/1 

 االستجابة السريعة؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 ww.fao.orgw وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

 

 

A 

  

 
 يوميات

 
 الدورة األربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة

 2017يوليو/متوز  8-3منظمة األغذية والزراعة، روما، 
 

 2017يوليو/تموز  3اإلثنين، 
   Twitter #UNFAO40نا على و تابع

 
 الجلسة العامة

 الفترة الصباحية 
 الجلسة العامة األولى 11:30 - 9:00 الساعة

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 
 (C 2017/LIM/5و؛ C 2017/12انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس )الوثيقتان  :1لبند ا

 (C 2017/LIM/5؛ وC 2017/12 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض )الوثيقتان :2البند 

 ، رئيس وزراء جمهورية إيطالياPaolo Gentiloniكلمة أمام المؤتمر لمعالي السيد 

 ، وزير خارجية الكرسي الرسوليPietro Parolinالمؤتمر لنيافة الكاردينال  مكلمة أما

 (C 2017/INF/3بيان المدير العام )الوثيقة 
 أية مسائل أخرى :34البند 

 (  C 2017/INF/5حماضرة ماكدوغال التذكارية )الوثيقة  34-1 
 ، مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائيAchim Steinerالسيد  محاضرة يلقيها

 بيان الرئيس المستقل للمجلس

 
 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/en/
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 )االجتماع األول للجنة العامة(
  

 فترة بعد الظهر 
 الجلسة العامة الثانية  21:00-15:00الساعة 

 Aالطابق الثالث، المبنى  -القاعة الكبرى 

 ؛C 2017/12؛ وC 2017/1 Rev.1 اعتماااد واادول األعمااال وال تيبااات ادااا اااااااااااااااة بااالاادورة )الوثااائق  :3البند 
 (C 2017/LIM/18؛ وC 2017/LIM/5؛ وC 2017/INF/2؛ وC 2017/INF/1 Rev.1و

 (C 2017/LIM/18و؛ C 2017/13 Rev.1قبول املراقبني )الوثيقتان  :4البند 
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 (C 2017/2 حالة األغذية والزراعة )الوثيقة استعراض :9البند 
 املوضوع املق ح للمناقشة العامة  "تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي"

 :بيانات رؤساء وفود 

 اجلبل األسود 

 شيلي 

 مجهورية إيران اإلسالمية 
 إيطاليا 

 كابو فريدي 

 تايلند 

 كولومبيا 

 بوتسوانا 

 سري النكا 

 قطر 

 الربازيل 
 هولندا 

 بنن 

 اجلزائر 

 االحتاد الروسي 
 اململكة العربية السعودية 

 باكستان 

 سيشيل 

 الفلبني 

 أوغندا 

 النرويج 

 السنغال 
 مجهورية مصر العربية 

 غينيا 

 إندونيسيا 
 الواليات املتحدة األمريكية 

 توغو 

 تونس 

 تركيا 

 زمبابوي 

 الربتغال 
 رواندا 
 سلوفاكيا 
 السودان 

 بوركينا فاسو 
 السويد 

 ريكاكوستا 
 سنغافورة
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 اللجنة الرئيسية األولى
 

 فترة بعد الظهر
 االجتماع األول للجنة الرئيسية األولى 18:30-15:30الساعة 

 Aالقاعة الخضراء، الطابق األول، المبنى 

 :عنية العاملية واإلقليمية الناشئة مسائل السياسات واملسائل التنظيم :10البند 

 تقرير الاااااّدورة التااااااسااااااااااااااعاااااة والعشاااااااااااااارين للم متر اإلقليمي ألفريقياااااا )أبيااااادواااااان، كوت ديفوار، :10-1 

 (C 2017/14 ( )الوثيقة2016أبريل/نيسان  4-8

 تقرير الاااّدورة الثاااالثاااة والثالثني للم متر اإلقليمي طسااااااااااااااياااا وازيا ا ااااد  )بوتراوااااياااا، مااااليزياااا، :10-2 
 (C 2017/15 ( )الوثيقة2016مارس/آذار  7-11

 (2016ماااااايو/أياااااار  6-4، تقرير الاااااّدورة الثالثني للم متر اإلقليمي ألوروباااااا )أنطاااااالياااااا، تركياااااا :10-3 
 (C 2017/16 )الوثيقة

، تقرير الّدورة الرابعة والثالثني للم متر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )مكسيكو سييت :10-4 
 (C 2017/17 ( )الوثيقة2016مارس/آذار  3 -فرباير/شباط  29املكسيك، 

 (2016و/أيار ماي 13-9تقرير الّدورة الثالثة والثالثني للم متر اإلقليمي للشاااااااااااارق األدىن )روما، إيطاليا،  :10-5 
 (C 2017/18 )الوثيقة

 (2016مارس/آذار  22-21مسامهات امل متر اإلقليمي غري الرمسي الرابع ألمريكا الشمالية )أوتاوا، كندا،  :10-6 
 (C 2017/LIM/1 )الوثيقة

 (C 2017/30)الوثيقة  2030التقدم ازرز لتحقيق أهداف التنمية املستدامة/خطة التنمية املستدامة لعام  :13البند 
 

 اللجنة الرئيسية الثانية
 

 فترة بعد الظهر
 االجتماع األول للجنة الرئيسية الثانية أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر 18:30-15:30الساعة 

 Aالقاعة الحمراء، الطابق األول، المبنى 

 (C 2017/LIM/2و؛ C 2017/8)الوثيقتان  2015-2014تقرير تنفيذ الربامج للف ة  :21البند 

 (C 2017/4)الوثيقة  2017تقرير تقييم الربامج لعام  :22البند 

 (C 2017/LIM/20و؛ C 2017/7 Rev.1اإلطار االس اتيجي املراوع )الوثيقتان  :23البند 

)مشااااااااروع قرار  2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للف ة  2021-2018ادطة املتوسااااااااطة األول للف ة  :24البند 
 ؛4و 3و 2و 1 رقم مذكرات املعلومات C 2017/3و؛ C 2017/3بشاااااااااااااانن مسااااااااااااااتوى امليزانية( )الوثائق 

 (C 2017/LIM/4 Rev.1و
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 عالنات اليوميةاإل
 

 توزيع المقاعد
 

صااض بعض املقاعد اجلانبية للمراقبني فيما شااغل املقاعد ي ال تتسااع القاعة العامة ألكثر من ثالثة مقاعد لوفد كّل بلد. وصص
 )القاعة احلمراء تغطية تلفزيونية ضااااامن دورة مغلقة ت قاعتني وانبيتني  اااااباح يوم اإلثنني املتبقية أّول احلاضااااارين. وساااااتتاح

 ( ملن سيتعّذر عليهم دخول القاعة الكربى.Aوالقاعة ادضراء، الطابق األول، املبىن 
 

 انتخاب أعضاء المجلس
 

. C 2017/11 Rev.1ألعضااااااء اليت ترغل ت ال شااااا  النتخابات ابلس مرفقة بالوثيقة للدول ا الترشييييي إن اساااااتمارات 
وينبغي ملء مجيع االساااااااااااااتمارات والتوقيع عليها من وانل مندوب البلد املرشااااااااااااا  النتخابات ابلس واثنني من املندوبني 

 الذين يرشحونه، وال جيل بالضرورة أن يكونا من نفس إقليم املندوب املرش .
 
 12.00السيييييييييييياعيية ، ت موعاااد أقصاااااااااااااااااه A140نبغي تقااادال االسااااااااااااااتماااارات إىل مكتااال األمني العاااام للم متر، الغرفاااة وي

 .2017يوليو/تموز  4من يوم الثالثاء، 
 

االنتخاب  خفقوا تأدرج املرشااااااااااااااحون الذين "... يص ن الالئحة العامة للمنظمة، فإّن )ز( م10-22ووفقاً ألحكام املادة 
لشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة ت السنة التقوميية األوىل، ضمن املرشحني ت االنتخاب لشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة 

 خالل السنة التقوميية الثانية ما مل ينسحبوا مبحض إرادهتم".
 

 الوثائق
 

ند جيوز للمشاااااااااركني، عند االقتضاااااااااء، االسااااااااتفادة من خدمة "الطباعة عمتاشااااااااًيا مع النهج املوفّر للورق املّتبع ت املنظمة، 
 (. Aالطلل" املتاحة ت مكتل الوثائق ت مركز خدمات امل متر، قاعة كوريا )الطابق األول من املبىن 

 
وميكن تنزيل وثائق امل متر من العنوان التايل  

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/documents/ar/  
 األحداث الجانبية

 
 ألحداا اجلانبية على العنوان التايل باسااااااااااااااينظم عدد من األحداا اجلانبية خالل امل متر. وميكن االطالع على القائمة 

/events/ar-/side2017http://www.fao.org/about/meetings/conference/c 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/ar/

