
   C 2017/DJ/4 

 

 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  6، الخميس

_________________________________________________________________________________________ 

   Twitter #UNFAO40تابعونا على 
 

 الجلسة العامة

 الفترة الصباحية 

 السادسةالجلسة العامة  12:30 - 9:30الساعة 

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 

:25البند   (C 2017/31 Rev.1)الوثيقة  إجراءات إصالحات احلوكمة يف املنظمةتنفيذ  

:20البند   (C 2017/35 Rev.1)الوثيقة  2019-2018موضوع فرتة السنتني  

:29البند   C 2017/6 A وC 2017/5 B و C 2017/5 A)مشروع قرار( )الوثائق  2015و 2014احلسابات املراجعة لعامي  
 (C 2017/LIM/3و C 2017/6 Bو

:30البند   (C 2017/LIM/6و C 2017/INF/7)الوثيقتان  )مشروع قرار( 2019-2018جدول االشرتاكات للفرتة  

:31البند   املبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته  
 (C 2017/LIM/7)الوثيقة  يف املنظمة

:32البند   (C 2017/LIM/19)الوثيقة  املسائل اإلدارية واملالية األخرى 

:8البند   (C 2017/10 Rev.1)الوثيقة  تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني 

:34البند   أية مسائل أخرى 
 (C 2017/34)الوثيقة  استعراض حفل توزيع جوائز املنظمة 34-2 
 موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية تأبني 34-3 

:33البند   موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر 

  

A 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/en/
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 اللجنة الرئيسية األولى

  جنة الرئيسية األولىللاصياغة للجنة  الثانياالجتماع  14:30الساعة 

 (D211) المكسيكقاعة 
 

 

 

 اإلعالنات اليومية
 

  ةسابعالالنصاب المطلوب الجتماع الجلسة العامة 
 
الساعة  ندالذي يبدأ ع للمؤمترالسابعة كر املندوبون بضرورة ضمان مستويات احلضور خالل اجتماع اجللسة العامة ذّ ي  

ل الفرتة خال نصابحتتاج إىل  اليتمن عمليات التصويت  عدد، إذ من املقرر إجراء متوزيو/ليو  7من يوم اجلمعة  09.30
 .الصباحية

 

 
 للمجلسالسابعة والخمسين بعد المائة  لدورةافي التسجيل 

 
االثنين من يوم  09.30الساعة  واخلمسني بعد املائة للمجلس ستفتتح عندسابعة حياط املندوبون الكرام علماً بأن الدورة ال

  .يف القاعة احلمراء 2017 تموزيو/ليو  10الموافق 
 

يف ئة للمجلس واخلمسررررررني بعد املاسررررررابعة الدورة الضررررررور باملمثل املعنّي لبلدهم حلمانة األبالغ ويرجى من املندوبني الكرام إ
  .عضاء املنظمةأأو من خالل بوابة جي اخلار يل جسمركز الت

 
الخمسااااااين بعد المائة السااااااابعة و وتجدر اإلشااااااارة  لى قن بطاقات الدصود الصااااااادرة للمؤتمر غير صااااااال ة للدورة 

 .للمجلس
 
ى اخلاصررررررررررررررة مذه الدورة من موقع ( وكذلك الوثائق األخر CL 157/1جدول األعمال املؤقت للدورة )الوثيقة نزيل ميكن تو 

 /http://www.fao.org/about/meetings/council/cl157/documents/arاملنظمة على العنوان التايل: 
 

 األحداث الجانبية
 

سررررررررررررررينظم عدد من األحداا اجلانبية خالل املؤمتر. وميكن االطالع على القائمة باألحداا اجلانبية على العنوان التايل: 
/revents/a-/side2017http://www.fao.org/about/meetings/conference/c 

 

  

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/ar/
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 اإلعالنات اليومية
 المجلس لعضويةالترشي ات 

 
 

 المرش ون الفترة اإلقليم

 أفريقيا

 -)أ( هناية الدورة األربعني للمؤمتر 

 4) 2020يونيو/حزيران  30
 مقاعد( 

 اجلزائر -1
 جنوب أفريقيا -2

 كابو فريدي -3
 الكامريون -4

 

هناية  - 2018يوليو/متوز  1)ب( 
الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 

 مقاعد(  3)

 السودان جنوب -1

 غينيا االستوائية -2
 الكونغو -3

 آسيا

 -)أ( هناية الدورة األربعني للمؤمتر 

 3) 2020يونيو/حزيران  30
 مقاعد(

 باكستان -1
 –تررررررايلنررررررد )هنررررررايررررررة الرررررردورة األربعني للمؤمتر  -2

 ( / ماليزيا 2018ديسرررررررررررررم /كانون األول  31

 – 2019يررررررررنررررررررايررررررررر/كررررررررانررررررررون الررررررررثررررررررا   1)

  1اتفاق خاص(. 2020يونيو/حزيران  30

 اهلند -3

هناية  - 2018يوليو/متوز  1)ب( 
الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 

 مقاعد( 6)

 مجهورية كوريا -1
 سري النكا -2
 الصني -3
  2018يوليو/متوز  1الفلبني )من  -4

  /(2019ديسم /كانون األول  31 إىل
إىل  2020يناير/كانون الثا   1ميامنار )من 

تفاق اهناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر(. 
 2خاص

 
  2018يوليو/متوز  1فييت نام )من  -5

 / (2019ديسم /كانون األول  31 إىل
إىل  2020يناير/كانون الثا   1إندونيسيا )من 

تفاق اهناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر(. 
  3خاص

 
 اليابان -6
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 أوروبا

 - األربعني للمؤمتر)أ( هناية الدورة 

 2018يرررررونررررريرررررو/حرررررزيرررررران  30
  4((2)مقعدان اثنان )

 إستونيا -1
 مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة -2

هناية  - 2018يوليو/متوز  1)ب( 
 الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر 

  5((2)مقعدان اثنان )

 فرنسا  -1

 النمسا -2

)ج( هنررايررة الرردورة األربعني للمؤمتر 
- 

 4) 2020يونيو/حزيران  30
 مقاعد( 

 إسبانيا -1

 إيطاليا -2
 بلغاريا -3
 فنلندا -4

هنرررايررة  - 2018يوليو/متوز  1)د( 
الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 

 مقاعد(  3)

 االحتاد الروسي -1
 إستونيا -2
 مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  -3

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 -ر للمؤمت )أ( هناية الدورة األربعني

 2018يرررررونررررريرررررو/حرررررزيرررررران  30
  6((1)مقعد واحد )

 هورية فنزويال البوليفاريةمج -1

)ب( هناية الدورة األربعني للمؤمتر 
- 

 2020يرررررونررررريرررررو/حرررررزيرررررران  30
 ((1)مقعد واحد )

 إكوادور -1

هنراية  - 2018يوليو/متوز  1)ج( 
الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 

 مقاعد( 3)

 البوليفاريةمجهورية فنزويال  -1

إىل هنررررايررررة  2018 و/متوزيولي 1من ) شرررررررررررررريلي -2
 (لمؤمترواألربعني ل احلاديةالدورة 

 مؤمتر لالدورة احلادية واألربعني ل)من هناية  بريو

(. واألربعني للمؤمتر الثررررانيررررةإىل هنررررايررررة الرررردورة 
 7اتفاق خاص

 واغنيكارا -3

 الشرق األدىن

 -)أ( هناية الدورة األربعني للمؤمتر 
 3) 2020يونيو/حزيران  30

 مقاعد(

 أفغانستان  -1
 مجهورية مصر العربية -2
 اململكة العربية السعودية -3

هناية  - 2018يوليو/متوز  1)ب( 
الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 

 (( 1)مقعد واحد )

 ردناأل -1
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 جنوب غرب احمليط اهلادئ
 -)أ( هناية الدورة األربعني للمؤمتر 

 2020يرررررونررررريرررررو/حرررررزيرررررران  30
 (( 1)مقعد واحد )

 أسرتاليا -1

 
قدمت تايلند وماليزيا ترشرررررريًحا مشرررررررتًكا ملقعد واحد يف اغلس كالن: تشررررررغل تايلند مقعًدا اعتبارًا من هناية  )1(

. وحتّل ماليزيا حمّل 2018ديسررررررررررررررم /كانون األول  31( وحىت 2017يوليو/متوز  8الدورة األربعني للمؤمتر )
 (.2020يونيو/حزيران  30إىل  2019يناير/كانون الثا   1تايلند للفرتة املتبقية من الوالية )أي من 

 
ا ملقعرررد واحرررد يف اغلس كرررالن: تشررررررررررررررغرررل الفلبني مقعرررًدا  )2( ا مشرررررررررررررررتكرررً  قررردمرررت الفلبني وميرررامنرررار ترشرررررررررررررريحرررً

. وحتّل ميامنار حمّل الفلبني للفرتة 2019ديسررررررررررررررم /كانون األول  31وحىت  2018يوليو/متوز  1اعتبارًا من 
إىل هنررررايررررة الرررردورة الثررررانيررررة واألربعني للمؤمتر  2020ينرررراير/كررررانون الثررررا   1املتبقيررررة من الواليررررة )أي من 

 ((.2021)يونيو/حزيران 
 

نام مقعًدا اعتبارًا  ل فييتقدمت فييت نام وإندونيسررريا ترشررريًحا مشررررتًكا ملقعد واحد يف اغلس كالن: تشرررغ )3(
. وحتّل إندونيسررررررريا حمّل فييت نام يف الفرتة 2019ديسرررررررم /كانون األول  31وحىت  2018يوليو/متوز  1من 

إىل هنررررايررررة الرررردورة الثررررانيررررة واألربعني للمؤمتر  2020ينرررراير/كررررانون الثررررا   1املتبقيررررة من الواليررررة )أي من 
 ((.2021)يونيو/حزيران 

 
من ق ص وسررررران مارينو من اغلس يف هناية الدورة األربعني للمؤمتر وسرررررتحّل حملهما كّل  سررررروح تتنحى كلّ  (4)

 2017يوليو/متوز  8للفرتة املتبقية من واليتهما )من  السررررررررابقةسررررررررالفية و من إسررررررررتونيا ومجهورية مقدونيا اليوغ
 من الالئحة العامة للمنظمة. 22من املادة  9و 6(، طبًقا ألحكام الفقرتني 2018يونيو/حزيران  30إىل 

 
وسرررتحّل حملهما   2018يونيو/حزيران  30سررروح تتنحى كّل من أملانيا واجلبل األسرررود من اغلس اعتبارًا من  (5)

إىل هناية الدورة احلادية واألربعني  2018يوليو/متوز  1كّل من النمسا وفرنسا للفرتة املتبقية من واليتهما )من 
 من الالئحة العامة للمنظمة. 22من املادة  9و 6(، طبًقا ألحكام الفقرتني 2019ان للمؤمتر يف يونيو/حزير 

 
من الالئحة العامة،  22من املادة  7وملا كانت مجهورية فنزويال البوليفارية ت عت  مستقيلة طبًقا ألحكام الفقرة  (6)

( إىل 2017يوليو/متوز  8 للمؤمتر )سررررررروح يتعنّي ملء املقعد الشررررررراغر للفرتة املمتدة من هناية الدورة األربعني
 من الالئحة العامة للمنظمة.  22من املادة  9و 6الفقرتان ى ذلك كما نصت عل، 2018يونيو/حزيران  30

 
)

 قدمت بريو وشرررررررررررررريلي ترشرررررررررررررريحا مشرررررررررررررررتًكا ملقعد واحد يف اغلس كالن: تشررررررررررررررغل شرررررررررررررريلي مقعًدا اعتبارًا  )7
إىل هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر. وسيحل بريو حمّل شيلي للفرتة املتبقية من  2018يوليو/متوز  1من 

 الوالية )من هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر(.
 


