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 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
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 يوميات

 
 األربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعةالحادية و الدورة 

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

 2019 حزيرانيو/نيو  23، األحد
 

 الجلسة العامة
                 الفترة الصباحية 

        الثالثة              الجلسة العامة   0 3 :  10        الساعة
 A                                     القاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 

 
  : 6     لبند  ا

        (تكملة)
 (التصويت)  تعيني املدير العام

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

 )C 2019/LIM/18 ؛ وC 2019/LIM/17و
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           (أوروغواي)  Enzo Benech               رئيس المؤتمر: 

         (أملانيا)  Ulrich Seidenberger                   نواب رئيس المؤتمر:

                                   عبد اهللا بن عبد العزيز السبيعي (قطر)

Thanawat Tiensin  (تايلند)         

                (اململكة املتحدة)  Marie-Therese Sarch                             رئيسة اللجنة الرئيسية األولى:

 Bommakanti Rajender  (اهلند)       

             كندا، النيجر       الصني،    ،                                       بريو، مجهورية إيران اإلسالمية، سان مارينو          أسرتاليا،                 اللجنة العامة: 

ُ                       ســــــــــان مارينو، ســــــــــلطنة ُعمان، غواتيماال، كوبا،                      لجنة أوراق التفويض:                              كوت ديفوار، الكويت، ماليزيا،                   
                           الواليات املتحدة األمريكية.            نيوزيلندا،

 

 عالنات اليوميةاإل

 تعيين المدير العام

إىل  2019أغسطس/آب  األول منمن املمتدة ، إىل انتخاب املدير العام للمنظمة للفرتة 6يدعى املؤمتر، حتت إطار البند 
 .2023يوليو/متوز  31

 :، هناك ثالثة مرشحني همC 2019/7 Add.2وC 2019/7 Add.1 و C 2019/7 ائقوكما هو مبني يف الوث

 )الصني( Qu Dongyuالسيد 
 (فرنسا) Catherine Geslain-Lanéelleالسيدة 
 (جورجيا) Davit Kirvalidzeالسيد 

ّ                            من الالئحة العامة للمنظمة، يتقرر تعيني املدير العام باالقرتاع السّري. ويرد منوذج من ورقة االقرتاع    12       للمادة    ا    ً وطبقً    ا     ً مرفقً                                                               
               هبذه اليوميات. 

     داخل          ولن يســــــــمح   .         ص لالقرتاع    ّ املخصــــــــّ       املكان                                      على طلب الرئيس، املندوبني إىل التوجه إىل       ً بناءً    ،                ســــــــيدعو األمني العام  و 
                                                أ�ا أي جهاز ميكن استخدامه لتسجيل الصور، مبا يف ذلك     على   ف   ّ عرّ  ُ تُ     اليت                          أجهزة التسجيل اإللكرتونية،  ب        االقرتاع      مكان

                            وجيب على املندوبني الذين يدلون   .               الســــاعات الذكية   أو      مولة          اهلواتف احمل   أو                                     على ســــبيل الذكر ال احلصــــر، آالت التصــــوير
                                           وينبغي للناخبني أن يظهروا حلاســيب األصــوات أ�م ال         االقرتاع     مكان                           هذه األجهزة يف ســلة عند مدخل     مثل     ترك         بأصــواهتم 

                                    ســتعاد إىل املندوب عند خروجه من املكان  و                                       وســتظل أجهزة التســجيل حتت إشــراف حارس أمن   .                     حيملون أجهزة إلكرتونية
ّ                                                         املخّصص لالقرتاع وبعد أن يكون قد وضع ورقة االقرتاع يف صندوق االقرتاع.     
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ص لالقرتاع      مدخل      عند                قرتاع لكل مندوب        أوراق اال             ألصـــــوات بتســـــليم  ا          يقوم حاســـــب   وســـــ      ق من          ّ بعد التحقّ           ّ         املكان املخصـــــّ
               اسم املرشح الذي     على   " x             ويضعون عالمة "       تصويت           إىل مقصورة    ّ من مثّ                                           بطاقة دخول املؤمتر اخلاصة به. ويدخل املندوبون 

    كان            اخلروج من امل    قبل                                                                            يودون التصـــــــــــويت له. وعلى املندوب بعد ذلك طي ورقة االقرتاع ووضـــــــــــعها يف صـــــــــــندوق االقرتاع 
           ص لالقرتاع.     ّ املخصّ 

        من شـــــــــأنه        أن ذلك    ً     نظرًا إىل                                                      حتمل أي رمز أو عالمة غري ما هو مطلوب لغرض بيان التصـــــــــويت                        ّ وينبغي لورقة االقرتاع أالّ 
                   ينبغي له على الفور          التصـــــــويت،        مقصـــــــورة             رقة اقرتاع يف          بإلغاء و     قصـــــــد                       قام أحد املندوبني عن غري     إذا   و              ورقة االقرتاع.        إلغاء

ّ     املكان املخّصص لال   ة     غادر  م    قبل                           املوظف املسؤول عن االنتخابات                     ورقة اقرتاع جديدة من     طلب     .     قرتاع         

                    ُ                             ي ورقة اقرتاع بيضاء تُعترب مبثابة امتناع عن التصويت. أ  و 

                                      االمتناع عن التصـــويت وأوراق االقرتاع اليت                        وال تشـــمل "األصـــوات املعطاة"   ُ                                        ويُنتخب املدير العام بأغلبية األصـــوات املعطاة. 
            فيها شوائب.

 لقاء مع قداسة الحبر األعظم البابا فرانسيس

فرانسيس مجيع املندوبني املشاركني مبناسبة انعقاد الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر، سوف يستقبل قداسة احلرب األعظم البابا 
    ُ     . وست غلق 11:00يف متام الساعة  2019يونيو/حزيران  27" يوم اخلميس Sala Regiaقام اللقاء يف قاعة "            ُ يف املؤمتر. وسي  

 . 10:45أبواب القاعة يف متام الساعة 

" الكائنة إىل اجلناح األمين Portone di Bronzo" من خالل بوابة "Sala Regiaوسيكون باإلمكان الدخول إىل قاعة "
" حيث ستصل الباصات، وذلك بعد إبراز دعوة خاصة واخلضوع للتفتيش عرب أجهزة Piazza San Pietroمن ساحة "

                                ّ   كشف املعادن من قبل الشرطة اإليطالي ة.

) الكائن يف قاعة Papal Audienceوسيتم توزيع بطاقات الدعوة عند الطلب يف مكتب "اللقاء مع احلرب األعظم" (
 ونيو/حزيراني 26 األربعاءيونيو/حزيران وحىت يوم  24                                             ً               بلجيكا (املدخل الرئيسي إىل القاعة الكربى) اعتبار ا من يوم االثنني 

 . 12:30إىل الساعة  9:30من الساعة  2019

) يف Aملنظمة (املبىن                                                                    ُ               وسيجري تأمني خدمة النقل بواسطة الباصات من حاضرة الفاتيكان وإليها. وست غادر الباصات ا
 .12:30وستعود إىل املنظمة قرابة الساعة  9:15الساعة  متام

 انتخاب أعضاء المجلس

  C 2019/11                                                           للدول األعضــــــــــــــاء اليت ترغب يف الرتشــــــــــــــح النتخابات اجمللس مرفقة بالوثيقة          الترشـــــــــــيح            إن اســــــــــــــتمارات 
) http://www.fao.org/3/mz392ar/mz392ar.pdf(  وينبغي ملء مجيع االســــــــــــــتمارات والتوقيع عليها من جانب .                                                  

http://www.fao.org/3/mz392ar/mz392ar.pdf
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حه                                         مندوب البلد املرشـــــــــــح النتخابات اجمللس واثنني من               من نفس إقليم         يكونوا                    ، وال جيب بالضـــــــــــرورة أن               ّ  الوفود اليت ترشـــــــــــّ
              املندوب املرشح.

   00 :  12       الســــــــــــاعــة                ، يف موعــد أقصـــــــــــــــاه A140        الغرفــة                                                 وينبغي تقــدمي االســــــــــــــتمــارات إىل مكتــب األمني العــام للمؤمتر، 
  . 9   201        حزيران   يو/ ن   يو     24  ،       االثنين       من يوم 

ّ  ن الالئحة العامة للمنظمة، فإّن      (ز) م  10 -  22            ألحكام املادة    ا    ً ووفقً          االنتخاب          خفقوا يف أ                  درج املرشــــــــــــــحون الذين       ُ "... يُ                            
                                                          ة األوىل، ضمن املرشحني يف االنتخاب لشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة                                             ّ لشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة يف السنة التقومييّ 

                                                     خالل السنة التقوميية الثانية ما مل ينسحبوا مبحض إرادهتم".

 توزيع المقاعد

ّ       ال تتســع القاعة العامة ألكثر من ثالثة مقاعد لوفد كّل بلد.  ُ                                                 وُختصــص بعض املقاعد اجلانبية للمراقبني فيما يشــغل املقاعد                                                 
ّ                  املتبقية أّول احلاضرين. وستتاح   ) A     املبىن      األول،         ، الطابق      اخلضراء        (القاعة    ة     جانبي   ة                                    تغطية تلفزيونية ضمن دورة مغلقة يف قاع           

ّ                           ملن سيتعّذر عليهم دخول القاعة الكربى.         

 العامةمن رؤساء الوفود في الجلسات      ّ  الخطي ةالبيانات 

                                                                                                   غية ضــــــــمان الدقة يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصــــــــدار احملاضــــــــر احلرفية يف الوقت املناســــــــب ونشــــــــر البيانات على املوقع  ُ بُ 
ّ  ُتذّكر                اإللكرتوين للمؤمتر،       ) إىل Word                          (يستحسن أن تكون يف شكل ملف          بياناهتا                                  الوفود بإرسال النسخة اإللكرتونية من   ُ  

  .                                     قبل ســـــــــــاعة واحدة على األقل من اإلدالء بها  Statements@fao.org-Conference         اإللكرتوين:        الربيد      عنوان 
                                                                            يف أعلى الصفحة األوىل بإحدى اللغات التالية: اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.         واملتحدث                   وجيب حتديد اسم البلد 

 الوثائق

ا مع النهج املوفّر للورق املّتبع يف املنظمـــة،  ً               ّ            ّ             متـــاشــــــــــــــيـــً                                             جيوز للمشـــــــــــــــــاركني، عنـــد االقتضـــــــــــــــــاء، االســــــــــــــتفـــادة من خـــدمـــة    
    ). A                                                                                 الطلب" املتاحة يف مكتب الوثائق يف مركز خدمات املؤمتر، قاعة كوريا (الطابق األول من املبىن     عند         "الطباعة

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

 المطاعم والمقاصف

 :يونيو/حزيران 23 األحدتاح املطاعم واملقاصف التالية يوم   ُ ست  
 .14:30 الساعة إىل 12:00 الساعة من: )الثامن الطابق B املبىن( )Cafeteria( الكافتيريا •
  .14:30 الساعة إىل 12:00 الساعة من :)الثامن الطابق C املبىنبوفيه مفتوح (/ طعمالم •

mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/list-of-documents/ar/
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 إىل انتهاء 7:30: من الساعة )الطابق األرضي Aاملبىن ( )Polish Bar( المقهى البولندي •
  اجللسات اليومية.

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

17:00. 
 .15:00إىل الساعة  12:00: من الساعة )الثامن الطابق C املبىن( )Blue Bar( المقهى األزرق •

 

 األحداث الجانبية

                                   ألحداث اجلانبية على العنوان التايل:  با                                                        عدد من األحداث اجلانبية خالل املؤمتر. وميكن االطالع على القائمة    م ّ ظّ  ن  سي
/events/en-old/side-ce/c2019http://www.fao.org/about/meetings/conferen 

 معلومات للمشاركين

                                                                                   ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن املؤمتر 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
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