
C 2017/DJ/3 
 

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

 ww.fao.orgw; االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةوميكن 

 
 

  

 يوميات

 

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

 2017يوليو/تموز  5، األربعاء

_________________________________________________________________________________________ 

   Twitter #UNFAO40تابعونا على 
 

 الجلسة العامة

 

 الفترة الصباحية 

 الخامسةالجلسة العامة  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 
 

 سلوفينيا 
 بنما

 جامايكا
 ألبانيا
 أندورا

 جزر البهاما

 الدامنارك
 اجلمهورية الدومينيكية 

 فييت نام
 الصومال
 الكامريون

A 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/en/
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 نيبال
 إريرتيا

 فلسطني
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

  
 

 

 اللجنة العامة
 

 (ةمحدودالمشاركة ) للجنة العامة الثالثاالجتماع  14:30الساعة 

 (A235) العراققاعة 

 

 
 

 
 اللجنة الرئيسية األولى

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

  Aالقاعة الخضراء، الطابق األول، المبنى 

  
  

                                                                                       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  )   (    7302           فرباير/شباط    0   –                  يناير/كانون الثاين     03 )

 :17البند 
 

 :14البند 
 

 :18البند 

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

                                                                                               التقرير املرحلي بشتتتتنن تن يذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة أعمال امللمتر الدوث الثاين 
  (C 2017/32         )الوثيقة                املعين بالتغذية

  : (C 2017/INF/8         )الوثيقة                                 السنوات الدولية واأليام العاملية

  (C 2017/28         )الوثيقة       7302                الدولية للرتبة ل             تقييم السنة   1 -  18

   ( C 2017/29         )الوثيقة       7302                             تقييم السنة الدولية للبقول ل   2 -  18

  (C 2017/LIM/10         )الوثيقة       7373                                      اقرتاح ختصيص سنة دولية للصحة النباتية ل   3 -  18

     7377                                                               اقرتاح ختصتتتتتتتتتتتتتتيص ستتتتتتتتتتتتتتنتتتة دوليتتتة ملصتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتد األ تتتاك وتربيتتتة األحيتتتاء املتتتائيتتتة ا رفيتتتة ل   4 -  18
  (C 2017/LIM/13         )الوثيقة 

  (C 2017/LIM/16         )الوثيقة                               اقرتاح ختصيص سنة دولية لإلبليات  5 -  18

  (C 2017/LIM/11  .        )الوثيقة                           اقرتاح ختصيص يوم عاملي للنحل  6 -  18
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                                                                اقرتاح ختصتتتتتتتتتتتتتتيص يوم عتتتتتتاملي ملكتتتتتتافحتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتد غري القتتتتتتانوين دون إبال  ودون تنظيم  7 -  18
  (C 2017/LIM/12 .        )الوثيقة

  (C 2017/LIM/17         )الوثيقة                             اقرتاح ختصيص يوم عاملي للبقول  8 -  18

  (C 2017/LIM/22 Rev.1         )الوثيقة              سالمة األغذية ل                    اقرتاح ختصيص يوم عاملي   9 -  18

 
  
 

 
  األولىاللجنة الرئيسية للجنة صياغة االجتماع األول 

 )يعلن الوقت الحقا( (D211المكسيك ) قاعة
 

 )اليونان( Alexios Marios Lyberopoulosالسيد  الرئيس:
 .د، تايلندالسودان، السوي، نيوزيلنداكينيا، الكويت، املكسيك، إكوادور،  ، الكونغو، الصني، األرجنتني، كندا األعضاء:

 لثانيةااللجنة الرئيسية 
                الفترة الصباحية

       لثانية ا               للجنة الرئيسية        لثالث ا        االجتماع    30 :  12 -  30 :  09       الساعة 
 A، الطابق األول، المبنى لحمراءاالقاعة 

 
 C 2017/26الوثيقتان ) امليدانية املكاتب ول الرئيسي املقر ل للمنظمة ال نية للقدرات املستقل التقييم :26البند 

 (C 2017/26 Sup.1و  
 

  الثانيةاالجتماع األول للجنة صياغة اللجنة الرئيسية 
  (الوقت الحقا )يعلن (D209)  لبنانقاعة 

 
 السيد خالد الطويل )مجهورية مصر العربية( الرئيس:

 هولندا،إيطاليا، إندونيسيا،  غينيا اإلستوائية، مصر،، كوبا الصني، لربازيل،ا أسرتاليا، أفغانستان، األعضاء:
 الروسي، الواليات املتحدة االحتاد 
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 اإلعالنات اليومية
 

 البيانات المكتوبة من رؤساء الوفود في الجلسات العامة
 

                                                                                                            بغية ضتتمان الدقة ل الرتمجة ال ورية للبيانات وإاتتدار ا اضتتر ا رفية ل الوقت املناستتب ونشتتر البيانات على املوقع اإللكرتوين 
ّ  ُتذّكر        للملمتر،         الربيد           ( إىل عنوان Word                          )يستتتتتحستتتتن أن تكون ل شتتتتكل مل       اهتا    بيان                                  الوفود بإرستتتتال النستتتتخة اإللكرتونية من   ُ  

                     . وكب حتديد استتتتتتم البلد                                     قبل سااااااعة واحدة على األقل من اإلدالء ب ا  Statements@fao.org-Conference         اإللكرتوين: 
                                                                            ل أعلى الص حة األوىل بإحدى اللغات التالية: اإلنكليزية أو ال رنسية أو اإلسبانية.         واملتحدث

 
 الوثائق

 
    م              ّ            ّ                                                                             متاشتتتيما مع النهج املوفّر للورمل املّتبع ل املنظمة، كوز للمشتتتاركني، عند االقتضتتتاء، االستتتت ادة من خدمة "الطباعة عند الطلب" 

    (. A                                  ، قاعة كوريا )الطابق األول من املبىن                                         املتاحة ل مكتب الوثائق ل مركز خدمات امللمتر
 

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

 األحداث الجانبية
 

                                                                                                 ستتتتتتتتتتتتتتينظم عتتدد من األحتتداث اجلتتانبيتتة خالل امللمتر. وميكن االطالع على القتتائمتتة بتتاألحتتداث اجلتتانبيتتة على العنوان التتتاث: 
/ revents/a-/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/

