
C 2019/DJ/1 

 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

 

 

NA285/A 

A 

  

 
 يوميات

 
 األربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعةالحادية و الدورة 

 2019 حزيرانيو/نيو  29-22منظمة األغذية والزراعة، روما، 
 

 2019 حزيرانيو/نيو  22، السبت
 

 الجلسة العامة

 الفترة الصباحية 
 الجلسة العامة األولى 12:30 - 9:30 الساعة

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 
 (C 2019/LIM/5و؛ C 2019/12 Rev.1)الوثيقتان  هانتخاب الرئيس ونّواب :1لبند ا

 (C 2019/LIM/5؛ وC 2019/12 Rev.1 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض )الوثيقتان :2البند 

 أية مسائل أخرى :30البند 

 (  C 2019/INF/7حماضرة ماكدوغال التذكارية )الوثيقة  30-1 
 Graça Machelرئيسة مجلس إدارة صندوق ، Graça Machel ةالسيد لقيهاتمحاضرة 

 

 جنة العامةلال
 ((D209)االجتماع األول للجنة العامة )محدود( )قاعة لبنان 

 لجنة أوراق التفويض
 ((D211) للجنة أوراق التفويض )محدود( )قاعة المكسيكاالجتماع الثاني 

 
  

http://www.fao.org/
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 فترة بعد الظهر 
 الجلسة العامة الثانية  14:30الساعة 

 Aالطابق الثالث، المبنى  -القاعة الكبرى 

 ؛C 2019/12 Rev.1؛ و C 2019/1اعتمااد ددول األعماال واليتيباات اةابااااااااااااااة بالدورة )الوثائق :3البند 
 (C 2019/LIM/17؛ وC 2019/LIM/5؛ وC 2019/INF/2؛ وC 2019/INF/1 Rev.1و

 (C 2019/LIM/17و؛ C 2019/13 Rev.1قبول املراقبني )الوثيقتان  :4البند 

 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة )التصويت( :5البند 
 )كلمات املرشحني ملنصب املدير العام(  تعيني املدير العام :6البند 

 ؛C 2019/12 Rev.1و؛ C 2019/7 Add.2؛ وC 2019/7 Add.1 ؛ وC 2019/7)الوثائق 
 (C 2019/LIM/17و

Catherine Geslain-Lanéelle )فرنسا( 

Davit Kirvalidze )دورديا( 

Qu Dongyu )الصني( 

 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة )مراسم القبول( :5البند 
 

 اللجنة العامة
 ((D209العامة )محدود( )قاعة لبنان )االجتماع الثاني للجنة 
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 عالنات اليوميةاإل
 

 توزيع المقاعد
 

صااض بعض املقاعد اجلانبية للمراقبني فيما يشااال املقاعد  ال تتسااع القاعة العامة ألكثر من ثالثة مقاعد لوفد كّل بلد. وصص
( A املبىن األول، ، الطابقاةضراء)القاعة  ةدانبي ةقاعتاطية تلفزيونية ضمن دورة مالقة يف  املتبقية أّول احلاضرين. وستتاح

 ملن سيتعّذر عليهم دخول القاعة الكربى.
 

 انتخاب أعضاء المجلس
 

 C 2019/11للدول األعضاااااااااااااااء ال  ترغب يف اليشااااااااااااااق النتخابات ا لس مرفقة بالوثيقة  الترشيييييييييييي إن اسااااااااااااااتمارات 
(http://www.fao.org/3/mz392ar/mz392ar.pdf) وينباي ملء مجيع االسااااااااااااااتمارات والتوقيع عليها من دانب .

حهمندوب البلد املرشاااااااااااق النتخابات ا لس واثنني من  من نفس إقليم  يكونوا، وال جيب بالضااااااااااارورة أن الوفود ال  ترشاااااااااااّ
 ندوب املرشق.امل
 

 12:00السيييييييييييياعيية ، يف موعااد أقصااااااااااااااااه A140 الارفااةوينباي تقاادا االسااااااااااااااتمااارات إىل مكتااب األمني العااام للم  ر، 
 .2019 حزيرانيو/نيو  24، االثنينمن يوم 

 
االنتخاب  خفقوا يفأدرج املرشااااااااااااااحون الذين "... يص ن الالئحة العامة للمنظمة، فإّن )ز( م10-22ألحكام املادة  اووفق  

ة األوىل، ضمن املرشحني يف االنتخاب لشال املقعد أو املقاعد الشاغرة لشال املقعد أو املقاعد الشاغرة يف السنة التقومييّ 
 خالل السنة التقوميية الثانية ما مل ينسحبوا مبحض إرادهتم".

 
 لقاء مع قداسة الحبر األعظم البابا فرانسيس

 
واألربعني للم  ر، سوف يستقبل قداسة احلرب األعظم البابا فرانسيس مجيع املندوبني املشاركني  مبناسبة انعقاد الدورة احلادية

الق . وستص 11:00يف  ام الساعة  2019يونيو/حزيران  27" يوم اةميس Sala Regiaيف امل  ر. وسيقام اللقاء يف قاعة "
 . 10:45أبواب القاعة يف  ام الساعة 

 
" الكائنة إىل اجلناح األمين Portone di Bronzo" من خالل بوابة "Sala Regiaول إىل قاعة "وسيكون باإلمكان الدخ

" حيث ستصل البابات، وذلك بعد إبراز دعوة خابة واةضوع للتفتيش عرب أدهزة Piazza San Pietroمن ساحة "
 ة.كشف املعادن من قبل الشرطة اإليطاليّ 

 
الكائن يف قاعة  (Papal Audience) يف مكتب "اللقاء مع احلرب األعظم" وسيتم توزيع بطاقات الدعوة عند الطلب

 يونيو/حزيران وحىت يوم 24بلجيكا )املدخل الرئيسي إىل القاعة الكربى( اعتبار ا من يوم االثنني 
 . 12:30إىل الساعة  9:30من الساعة  2019 يونيو/حزيران 26 األربعاء

http://www.fao.org/3/mz392ar/mz392ar.pdf
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( يف Aاادر البابات املنظمة )املبىن ابات من حاضرة الفاتيكان وإليها. وستص وسيجري تأمني خدمة النقل بواسطة الب

 . 12:30وستعود إىل املنظمة قرابة الساعة  9:15الساعة   ام
 

 لجنة أوراق التفويض 
 

( أو نسخة ممسوحة من األبل بواسطة الربيد A-484ميكن تقدا أوراق التفويض إىل أمانة جلنة أوراق التفويض )الارفة 
 . Conference@fao.org-FAOاإللكيوين إىل 

 
 من رؤساء الوفود في الجلسات العامة الخطّيةالبيانات 

 
املناسااااااااب ونشاااااااار البيانات على املوقع اية ضاااااااامان الدقة يف اليمجة الفورية للبيانات وإباااااااادار اواضاااااااار احلرفية يف الوقت بص 

( إىل Word)يستحسن أن تكون يف شكل ملف  بياناهتاالوفود بإرسال النسخة اإللكيونية من  تصذّكراإللكيوين للم  ر، 
. سييييييييييياعة واحدة على األقل من اإلدالء بهاقبل  Statements@fao.org-Conferenceاإللكيوين:  الربيدعنوان 

 يف أعلى الصفحة األوىل بإحدى اللاات التالية: اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية. واملتحدثوجيب حتديد اسم البلد 
 
 الوثائق

 
ا مع النهع املوفّر للورق املّتبع يف املنظماااة،   جيوز للمشااااااااااااااااااركني، عناااد االقتضااااااااااااااااااء، االسااااااااااااااتفاااادة من خااادماااة ااااشاااااااااااااايااا 

 (. Aالطلب" املتاحة يف مكتب الوثائق يف مركز خدمات امل  ر، قاعة كوريا )الطابق األول من املبىن  عند "الطباعة
 

 وميكن تنزيل وثائق امل  ر من العنوان التايل:
 /documents/ar-of-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/list   

 
 المطاعم والمقاصف

 
 :يونيو/حزيران 22السبت تاح املطاعم واملقابف التالية يوم ستص 

 الكافتيريا (Cafeteria) (املبىن B الثامن الطابق) :14:30 الساعة إىل 12:00 الساعة من. 

 بوفيه مفتوح / طعمالم(املبىن C الثامن الطابق): 14:30 الساعة إىل 12:00 الساعة من.  

 المقهى البولندي (Polish Bar) ( املبىنA الطابق األرضي) إىل انتهاء 7:30: من الساعة 
  اجللسات اليومية.

 المقهى D (D Bar) ( املبىنD الطابق األرضي) 17:00إىل الساعة  7:30: من الساعة. 
 أفنتينو مقهى (Aventino Bar) ( املبىنB  الطابق)إىل الساعة  8:00: من الساعة الثامن

17:00. 

mailto:FAO-Conference@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/list-of-documents/ar/
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 المقهى األزرق (Blue Bar) (املبىن C الثامن الطابق) 15:00إىل الساعة  12:00: من الساعة. 

 
 األحداث الجانبية

 
  ألحداث اجلانبية على العنوان التايل:باعدد من األحداث اجلانبية خالل امل  ر. وميكن االطالع على القائمة  مظّ نسي

/events/en-old/side-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019 
 

 
 معلومات للمشاركين

 
 ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن امل  ر واملقر الرئيسي للمنظمة من خالل الرابط التايل:

http://www.fao.org/3/mz943ar/mz943ar.pdf  

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019-old/side-events/en/
http://www.fao.org/3/mz943ar/mz943ar.pdf

