
   C 2017/DJ/5 

 

 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
 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  7، الجمعة

_________________________________________________________________________________________ 

   Twitter #UNFAO40تابعونا على 
 الفترة الصباحية 

 9.30الساعة 

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 

 اللجنة الرئيسية األولى

  الرئيسية األولىللجنة  السادساالجتماع 

 اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية األولى

 الثانيةاللجنة الرئيسية 

 الثانية الرئيسية للجنة  الرابعاالجتماع 

 اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

 الجلسة العامة
 ةالسابع لجلسة العامةااجتماع 
 :24البند 
 (جزء منه)

  )تصويت( 2019-2018اعتماد مشروع القرار بشأن اعتمادات امليزانية للفرتة 
 (C 2017/LIM/4 Rev.1والوثيقة  4و 3و 2و 1مذكرة املعلومات رقم  C 2017/3و C 2017/3)الوثيقة 

:72البند   )تصويت( التعديالت يف النصوص األساسية 

يف ما خص مؤهالت الرئيس املستقل  9/2009من قرار املؤمتر رقم  2تعديل الفقرة  1-27البند  
  (C 2017/LIM/8)الوثيقة  قرار للمؤمتر()مشروع  للمجلس

A 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/en/
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 (C 2017/LIM/15)الوثيقة  من الالئحة العامة للمنظمة 25)أ( من املادة 6تعديل الفقرة  2-27البند  

:82البند   املسائل الدستورية والقانونية األخرى 

يف  املعاهدات طلب تسجيل وإدراج يف السجّل من قسم -دستور منظمة األغذية والزراعة  1-28البند  
 (C 2017/LIM/9)الوثيقة   األمم املتحدة

:7البند   (C 2017/11 Rev.1)الوثيقة  انتخاب أعضاء اجمللس 

:6البند   (C 2017/9)الوثيقة  تعيني الرئيس املستقل للمجلس 
 

 الجلسة العامة

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى  فترة بعد الظهر
 الحًقا يعلن عن الوقت

 منةالجلسة العامة الثااجتماع 
 (C 2017/I/PLENARY/REPالوثيقة اللجنة الرئيسية األولى )اعتماد تقرير 
 (C 2017/II/PLENARY/REPالوثيقة اللجنة الرئيسية الثانية )اعتماد تقرير 
 (C 2017/PLENARY/REPالوثيقة ) الجلسة العامةاعتماد تقرير 
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 اإلعالنات اليومية
 المجلس لعضويةالترشيحات 

 

 المرشحون الفترة اإلقليم

 أفريقيا

)أ( هناية الدورة األربعني 
 -للللللللللللللللللللللمللللللللللؤمتللللللللللر 

يلللونللليلللو/حلللزيلللران  30
 مقاعد(  4) 2020

 اجلزائر -1
 جنوب أفريقيا -2

 كابو فريدي -3
 الكامريون -4

 

يلللللولللللليلللللو/متلللللوز  1)ب( 
هنللللللللايللللللللة  - 2018

اللللللللدورة اللللللللثلللللللانللللللليلللللللة 
واألربلللعلللني للللللللملللؤمتلللر 

 مقاعد(  3)

 السودانجنوب  -1

 غينيا االستوائية -2
 الكونغو -3

 آسيا

)أ( هناية الدورة األربعني 
 -للللللللللللللللللللللمللللللللللؤمتللللللللللر 

يلللونللليلللو/حلللزيلللران  30
 مقاعد( 3) 2020

 باكستان -1
تايلند )هناية الدورة األربعني للمؤمتر  -2

– 

( 2018ديسللللللمن/كانون األو   31
 / مللللللللللللللللللللللللللاللللللللللللللللللللللللللليللللللللللللللللللللللللللزيللللللللللللللللللللللللللا 

 – 2019ينللللاير/كللللانون الثللللا   1)

اتفللللللا  (. 2020يونيو/حزيران  30
  1خاص

 اهلند -3

يلللللولللللليلللللو/متلللللوز  1)ب( 
هنللللللللايللللللللة  - 2018

اللللللللدورة اللللللللثلللللللانللللللليلللللللة 
واألربلللعلللني للللللللملللؤمتلللر 

 مقاعد( 6)

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

ديسمن/كانون األو   31 إىل
2019)/  

يناير/كانون الثا   1ميامنار )من 
إىل هناية الدورة الثانية  2020

 2اتفا  خاصواألربعني للمؤمتر(. 

  2018يوليو/متوز  1فييت نام )من  -5
ديسمن/كانون األو   31 إىل

2019) / 
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يناير/كانون الثا   1إندونيسيا )من 
إىل هناية الدورة الثانية  2020

  3اتفا  خاصواألربعني للمؤمتر(. 

 اليابان -6

 أوروبا

 األربعني)أ( هناية الدورة 
 -للللللللللللللللللللللمللللللللللؤمتللللللللللر 

يلللونللليلللو/حلللزيلللران  30
)ملللللقلللللعلللللللدان  2018
  4((2اثنان )

 إستونيا -1
 مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة -2

يلللللولللللليلللللو/متلللللوز  1)ب( 
هنللللللللايللللللللة  - 2018

اللللللللللدورة ا لللللللللاديلللللللللة 
 واألربلللعلللني للللللللملللؤمتلللر 

)مللللقللللعلللللللدان اثللللنلللللللان 
(2))5  

 فرنسا  -1

 النمسا -2

)ج( هنللللللللايللللللللة الللللللللدورة 
 -األربعني للمؤمتر 

يلللونللليلللو/حلللزيلللران  30
 مقاعد(  4) 2020

 إسبانيا -1

 إيطاليا -2
 بلغاريا -3
 فنلندا -4

يلللللللولللللللليلللللللو/متلللللللوز  1)د( 
هنللللللللايللللللللة  - 2018

اللللللللدورة اللللللللثلللللللانللللللليلللللللة 
واألربلللعلللني للللللللملللؤمتلللر 

 مقاعد(  3)

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

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 )أ( هناية الدورة األربعني
 -للللللللللللللللللللللمللللللللللؤمتللللللللللر 

يلللونللليلللو/حلللزيلللران  30
)مقعد واحد  2018

(1))6  

 هورية فنزويال البوليفاريةمج -1

)ب( هنللللللللايللللللللة الللللللللدورة 
 -األربعني للمؤمتر 

يلللونللليلللو/حلللزيلللران  30
)مقعد واحد  2020

(1)) 

 إكوادور -1
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يللللللوللللللليللللللو/متللللللوز  1)ج( 
هنللللللللايللللللللة  - 2018

اللللللللدورة اللللللللثلللللللانللللللليلللللللة 
واألربلللعلللني للللللللملللؤمتلللر 

 مقاعد( 3)

 البوليفاريةمجهورية فنزويال  -1

إىل  2018 و/متوزيولي 1من ) شللللليلي -2
واألربعني  ا للللللاديللللللةالللللللدورة هنللللللايللللللة 

 (لمؤمترل

الللللللدورة ا للللللاديللللللة )من هنللللللايللللللة  بريو
 للللللللللللللملللللللللللللؤمتلللللللللللللر واألربلللللللللللللعلللللللللللللني لللللللللللللل

ني واألربع الثللللانيللللةإىل هنللللايللللة الللللدورة 
 7للمؤمتر(. اتفا  خاص

 واغنيكارا -3

 الشر  األدىن

)أ( هناية الدورة األربعني 
 30 -للللللللللللللمللللللؤمتللللللر 

يلللللللونللللللليلللللللو/حلللللللزيلللللللران 
 مقاعد( 3) 2020

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

يلللللولللللليلللللو/متلللللوز  1)ب( 
هنللللللللايللللللللة  - 2018

اللللللللدورة اللللللللثلللللللانللللللليلللللللة 
واألربلللعلللني للللللللملللؤمتلللر 

 (( 1)مقعد واحد )

 ردناأل -1

 جنوب غرب احمليط اهلادئ

)أ( هناية الدورة األربعني 
 -للللللللللللللللللللللمللللللللللؤمتللللللللللر 

يلللونللليلللو/حلللزيلللران  30
)مقعد واحد  2020

(1 )) 

 أسرتاليا -1

 
ا اعتباركا من هناية  )1( قدمت تايلند وماليزيا ترشلللللليحكا مشللللللرتككا ملقعد واحد يف اجمللس كالند تشللللللغل تايلند مقعدك

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

ا  )2( ا ملقعلللد واحلللد يف اجمللس كلللالند تشللللللللللللللغلللل الفلبني مقعلللدك ا مشللللللللللللللرتكلللك  قلللدملللت الفلبني وميلللامنلللار ترشلللللللللللللليحلللك
. وحتّل ميامنار حمّل الفلبني للفرتة 2019ن األو  ديسللللللللللللللمن/كانو  31وحىت  2018يوليو/متوز  1اعتباركا من 

إىل هنللللايللللة الللللدورة الثللللانيللللة واألربعني للمؤمتر  2020ينللللاير/كللللانون الثللللا   1املتبقيللللة من الواليللللة )أي من 
 ((.2021)يونيو/حزيران 

ا اعتباركا عقدمت فييت نام وإندونيسللليا ترشللليحكا مشلللرتككا ملقعد واحد يف اجمللس كالند تشلللغل فييت نام مق )3( دك
. وحتّل إندونيسللللللليا حمّل فييت نام يف الفرتة 2019ديسلللللللمن/كانون األو   31وحىت  2018يوليو/متوز  1من 
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إىل هنللللايللللة الللللدورة الثللللانيللللة واألربعني للمؤمتر  2020ينللللاير/كللللانون الثللللا   1املتبقيللللة من الواليللللة )أي من 
 ((.2021)يونيو/حزيران 

مارينو من اجمللس يف هناية الدورة األربعني للمؤمتر وسلللللتحّل حملهما كّل  سلللللوح تتنحى كّل من قنص وسلللللان (4)
 2017يوليو/متوز  8للفرتة املتبقية من واليتهما )من  السللللللللابقةسللللللللالفية و من إسللللللللتونيا ومجهورية مقدونيا اليوغ

 نظمة.من الالئحة العامة للم 22من املادة  9و 6(، طبقكا ألحكام الفقرتني 2018يونيو/حزيران  30إىل 
وسلللتحّل حملهما   2018يونيو/حزيران  30سلللوح تتنحى كّل من أملانيا واجلبل األسلللود من اجمللس اعتباركا من  (5)

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

من الالئحة العامة،  22من املادة  7وملا كانت مجهورية فنزويال البوليفارية تُعتن مستقيلة طبقكا ألحكام الفقرة  (6)
( إىل 2017يوليو/متوز  8سلللللللوح يتعنّي ملء املقعد الشلللللللاغر للفرتة املمتدة من هناية الدورة األربعني للمؤمتر )

 من الالئحة العامة للمنظمة.  22من املادة  9و 6الفقرتان ى ذلك كما نصت عل، 2018يونيو/حزيران  30
)

ا اعتباركا  )7  قدمت بريو وشلللللللللللللليلي ترشلللللللللللللليحا مشللللللللللللللرتككا ملقعد واحد يف اجمللس كالند تشللللللللللللللغل شلللللللللللللليلي مقعدك
إىل هناية الدورة ا ادية واألربعني للمؤمتر. وسيحل بريو حمّل شيلي للفرتة املتبقية من  2018يوليو/متوز  1من 

 الوالية )من هناية الدورة ا ادية واألربعني للمؤمتر إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر(.
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 لرئيس المستقل للمجلسمنصب ارشيحات لالت
 

 دهمو  ،هناك ستة مرشحني
 

  السيدةLauresha Grezda (ألبانيا) 

  السيدHalil Omanović (البوسنة واهلرسك) 

 السيد Spyridon Ellinas (قنص) 

  السيدSuseno Sukoyono (إندونيسيا) 

  السيدKhalid Mehboob (باكستان) 

  السيدةMarieta Okenková (سلوفاكيا) 

 
 النصاب المطلوب الجتماع الجلسة العامة السابعة 

 
اجلمعة يوم اليوم،  الذي ينعقدكر املندوبون بضرورة ضمان مستويات ا ضور خال  اجتماع اجللسة العامة السابعة للمؤمتر ذّ يُ 

 اليت حتتاج إىل نصاب خال  الفرتة الصباحية.من عمليات التصويت  عدد، إذ من املقرر إجراء متوزيو/ليو  7
 

 إعالنات أخرى
 للمجلسالسابعة والخمسين بعد المائة  لدورةفي االتسجيل 

 
 من يوم 09.30السااااااااعة  واخلمسللللللللني بعد املائة للمجلس سللللللللتفتت  عندسللللللللابعة حياط املندوبون الكرام علماك بأن الدورة ال

  .يف القاعة ا مراء 2017 تموزيو/ليو  10االثنين الموافق 
 

يف مركز لمجلس واخلمسني بعد املائة لسابعة الدورة الضور املعنّي  بلدهم  مانة مبمثلبالغ األويرجى من املندوبني الكرام إ
 التسجيل اخلارجي أو من خال  بوابة أعضاء املنظمة. 

 
الخمسااااااين بعد المائة السااااااابعة و وتجدر اإلشااااااارة إلى أن بطاقات الدخود الصااااااادرة للمؤتمر غير  ااااااالحة للدورة 

 .للمجلس
 
( وكذلك الوثائق األخرى اخلاصللللللللللللللة مذه الدورة من موقع CL 157/1جدو  األعما  املؤقت للدورة )الوثيقة نزيل ميكن تو 

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

 األحداث الجانبية
 

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

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

