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 الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ميكن االطالع على هذه 
 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

 
 

  

 يوميات

 

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

 2017يوليو/تموز  4، الثالثاء

_________________________________________________________________________________________ 

   Twitter #UNFAO40تابعونا على 
 

 الجلسة العامة

 

 الفترة الصباحية 

 الجلسة العامة الثالثة 12:30 - 9:30الساعة 

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 

 
  : 9     لبند  ا

 )تكملة(

                              استعراض حالة األغذية والزراعة 
                                                                 املوضوع املقرتح للمناقشة العامة: "تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي"

 :                 بيانات رؤساء وفود 
 

 باالو 
 ليتوانيا

 سودانال
 جنوب أفريقيا

 ماليزيا
 بريو
 لبنان
 أنغوال
 فنلندا

 سوازيالند

A 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/en/
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 آيرلندا 
 األردن

 سلطنة عمان
 املكسيك

 كينيا
 بولندا
 ناميبيا
 إسبانيا
 اليابان
 غانا

 سويسرا
 مجهورية كوريا

 اجلمهورية العربية السورية
 أرمينيا
 كندا

 جورجيا
 كمبوديا

 جامعة الدول العربية
  

 

 

 اللجنة العامة
 

 (ةمحدودالمشاركة ) االجتماع الثاني للجنة العامة 13:00الساعة 

 (D209)قاعة لبنان 

 

 
 

 

  الظهرفترة بعد 

 الرابعةالجلسة العامة  19:00-14:30الساعة 

  Aالطابق الثالث، المبنى  -القاعة الكبرى 

 :9بند ال
 (تكملة)

                             استعراض حالة األغذية والزراعة

                                                                 املوضوع املقرتح للمناقشة العامة: "تغري املناخ والزراعة واألمن الغذائي"
 :                 بيانات رؤساء وفود 

  
 أملانيا 

 مدغشقر
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 اإلمارات العربية املتحدة

 اهلند

 غينيا

 فيجي

 العراق

 تركيا

 بنغالديش

 بيالروسيا
 مولدوفا

 كوبا

 هنغاريا

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 فنزويال

 اململكة املتحدة

 الصني

 اليمن

 استونيا

 نيكاراغوا

 أفغانستان

 فرنسا

 أسرتاليا

 إسرائيل

 نيوزيالندا

 األرجنتني

 آيسلندا

 زامبيا

  
 

 
 اللجنة الرئيسية األولى

                 الفترة الصباحية 
                                    االجتماع الثاني للجنة الرئيسية األولى   30 :  12 -  30 :  09       الساعة 

  Aالقاعة الخضراء، الطابق األول، المبنى 

                                                     مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن:  :  11      البند 

   (     6302            سبتمرب/أيلول     03 -  62                                            تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة )   : 1 -  11 
  (C 2017/INF/6 و  C 2017/21           )الوثيقتان 
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  (    6302          يوليو/متوز     01 -  00                                                تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك )   : 3 -  11 

  (C 2017/LIM/14 و  C 2017/INF/6  و  C 2017/23         )الوثائق 

   (     6302          يوليو/متوز     66 -  01                                             تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات )   : 4 -  11 
  (C 2017/INF/6  و  C 2017/24           )الوثيقتان 

  (    6301                  أكتوبر/تشرين األول     01 -  06                                تقريرا الدورتني الثانية واألربعني )  :  12      البند 
       العاملي                     ( للجنة األمن الغذائي     6302                  أكتوبر/تشرين األول     60   -  01 )                  والثالثة واألربعني

  (C 2017/INF/6 و  C 2017/20  و  C 2017/19         )الوثائق 

  
 

 
               فترة بعد الظهر

                                    االجتماع الثالث للجنة الرئيسية األولى   00 :  19 -  30 :  14       الساعة 
  Aالقاعة الخضراء، الطابق األول، المبنى 

                                                     مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن:  :  11      البند 

  (    6302                  أكتوبر/تشرين األول    2 - 4                                               تقرير الدورة احلادية والسبعني للجنة مشكالت السلع )   : 2 -  11 
  (C 2017/INF/6 و  C 2017/22           )الوثيقتان 
 

 

  :  19       البند
 

                                                                 برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة
  (C 2017/INF/10 و  C 2017/INF/9           الوثيقتان )

                                                                                       التقرير املرحلي عن االستتتعراض الشتتامل الذي كري كل أربع ستتنوات لستتياستتة األنشتتطة التن يذية ألغراض  :15البند 
  (C 2017/27        الوثيقة  )                                         التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

                                                          السادسة عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ّ    ّدورة        تقرير ال :16البند 
  (C 2017/25        الوثيقة  )   (    6301           فرباير/شباط    0   –                  يناير/كانون الثاين     03 )

                                                                                           نتتتائج االجتمتتاع الثتتالتتمت عشتتتتتتتتتتتتتتر مللمتر األطراي ل ات تتاقيتتة التنوع البيولوجي: تعميم التنوع البيولوجي عرب  :17البند 
  (C 2017/33        الوثيقة  )                   القطاعات الزراعية

  
 

 
  اللجنة الرئيسية الثانية

                الفترة الصباحية
                                      االجتماع الثاني للجنة الرئيسية الثانية   30 :  12 -  30 :  09       الساعة 

  Aالقاعة الحمراء، الطابق األول، المبنى 

  (C 2017/LIM/20 و  C 2017/7 Rev.1                                  اإلطار االسرتاتيجي املراجع )الوثيقتان   :  23      البند 

            )مشتتتتتتتتتتتروع قرار       6302 -    6301                              وبرنامج العمل وامليزانية لل رتة       6360 -    6301                        اخلطة املتوستتتتتتتتتتتطة األجل لل رتة   :  24      البند 
  ؛ 4 و   0 و   6 و   0                    متتذكرات املعلومتتات رقم   C 2017/3 و  C 2017/3                              بشتتتتتتتتتتتتتتتين مستتتتتتتتتتتتتتتوى امليزانيتتة( )الوثتتائق 

  (C 2017/LIM/4 Rev.1 و
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                فترة بعد الظهر 
                                      االجتماع الثالث للجنة الرئيسية الثانية   00 :  19 -  30 :  14       الساعة 

   A                                    القاعة الحمراء، الطابق األول، المبنى 
 
  :  24     لبند  ا
 (تكملة)

            )مشتتتتتتتتتروع قرار       6302 -    6301                              وبرنامج العمل وامليزانية لل رتة       6360 -    6301                        اخلطة املتوستتتتتتتتتطة األجل لل رتة 
  ؛ 4 و   0 و   6 و   0                    متتذكرات املعلومتتات رقم   C 2017/3 و  C 2017/3                              بشتتتتتتتتتتتتتتتين مستتتتتتتتتتتتتتتوى امليزانيتتة( )الوثتتائق 

  (C 2017/LIM/4 Rev.1 و

 

 
 

 )ال لبني( Emmanuel F. Piñolالسيد  رئيس امللمتر:

 
 السيد حسن أبو أيوب )املغرب( نواب رئيس امللمتر:

  ))الواليات املتحدة األمريكية( Thomas Duffyالسيد  

 )فانواتو( Noah Patrick Koubackالسيد  

 
 مان(                   السيد محود احلسين )ع   ة األوىل:يرئيس اللجنة الرئيس

 
 Johannes Petrus Hoogeveenالسيد  اللجنة الرئيسية الثانية:رئيسة 

 
 أسرتاليا، مصر، ماليزيا، بريو، سان مارينو، اللجنة العامة:

 أوغندا، الواليات املتحدة األمريكية 

 
 النمسا، كندا، كوبا، غينيا، إندونيسيا، األردن، نيوزيلندا، جلنة أوراق الت ويض

 نيكاراغوا، سان مارينو  

 
 اإلعالنات اليومية

 

 انتخاب أعضاء المجلس
 

         . وينبغي C 2017/11 Rev.1                                                           للدول األعضتتاء اليت ترغيف ل الرتشتتت النتخابات املس مرفقة بالوثيقة          الترشييي             إن استتتمارات 
        رشحونه،  ي                                                                                                ملء مجيع االستمارات والتوقيع عليها من جانيف مندوب البلد املرشت النتخابات املس واثنني من املندوبني الذين 

                                                   وال كيف بالضرورة أن يكونا من ن س إقليم املندوب املرشت.
 

   00 .  12       السييييييييييييياعييية                ، ل موعتتتتد أقصتتتتتتتتتتتتتتتتتاه A140                                                        وينبغي تقتتتتدس االستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتارات إىل مكتتتتتيف األمني العتتتتام للملمتر، الغرفتتتتة 
  .    2017           يوليو/تموز    4                من يوم الثالثاء، 
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ّ                                                 ّن "... ي درج املرشتتتتتتتتتحون الذين أخ قوا ل االنتخاب لشتتتتتتتتتغل                                 )ز( من الالئحة العامة للمنظمة، فإ  03 -  66     ً             ووفقاً ألحكام املادة 
                                                                                                     املقعد أو املقاعد الشتتتتتاغرة ل الستتتتتنة التقوميية األوىل، ضتتتتتمن املرشتتتتتحني ل االنتخاب لشتتتتتغل املقعد أو املقاعد الشتتتتتاغرة خالل 

                                                 السنة التقوميية الثانية ما مل ينسحبوا مبحض إرادهتم".
 

 في الجلسات العامةالبيانات المكتوبة من رؤساء الوفود 
 

                                                                                                            بغية ضتتمان الدقة ل الرتمجة ال ورية للبيانات وإاتتدار ا اضتتر احلرفية ل الوقس املناستتيف ونشتتر البيانات على املوقع اإللكرتوين 
ّ  ت ذّكر        للملمتر،         الربيد           ( إىل عنوان Word                          )يستتتتتحستتتتن أن تكون ل شتتتتكل مل           بياناهتا                                  الوفود بإرستتتتال النستتتتخة اإللكرتونية من      
                     . وكيف حتديد استتتتتتم البلد                                     قبل سييييياعة واحدة على األقل من اإلدالء بها  Statements@fao.org-Conference    وين:       اإللكرت 

                                                                            ل أعلى الص حة األوىل بإحدى اللغات التالية: اإلنكليزية أو ال رنسية أو اإلسبانية.         واملتحدث
 

 الوثائق
 

    ً              ّ            ّ                                                                             متاشتتتًيا مع النهج املوفّر للورق املّتبع ل املنظمة، كوز للمشتتتاركني، عند االقتضتتتاء، االستتتت ادة من خدمة "الطباعة عند الطليف" 
    (. A                                                                          املتاحة ل مكتيف الوثائق ل مركز خدمات امللمتر، قاعة كوريا )الطابق األول من املبىن 

 
 documents/ar/2017http://www.fao.org/about/meetings/conference/c/وميكن تنزيل وثائق امللمتر من العنوان التايل: 

 
 األحداث الجانبية

 
            نوان التتتايل:                                                                                      ستتتتتتتتتتتتتتينظم عتتدد من األحتتداث اجلتتانبيتتة خالل امللمتر. وميكن االطالع على القتتائمتتة بتتاألحتتداث اجلتتانبيتتة على الع

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

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

