
C 2019/DJ/3 

 االستجابة السريعة؛ ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز
 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

 

NA287/A 

A 

 

 يوميات
 

 الدورة الحادية واألربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة
 2019يونيو/حزيران  29-22منظمة األغذية والزراعة، روما، 

 2019يونيو/حزيران  24اإلثنين، 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 الجلسة العامة

 الفترة الصباحية 
 الرابعةالجلسة العامة  12:30 - 9:30الساعة 

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 بيان املدير العام  •

 املستقل للمجلس بيان الرئيس •
 

:10البند   )C 2019/2استعراض حالة األغذية والزراعة (الوثيقة  
 

 "املوضوع الرئيسي املقرتح للنقاش العام: "اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية 
 

 بيانات رؤساء وفود كل من: 
 االحتاد الروسي

 الفلبني
 توغو

 املكسيك
 سلوفينيا

 مجهورية مصر العربية
 أوغندا
 الربازيل

 أوزبكستان
 اإلمارات العربية املتحدة

 

http://www.fao.org/
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 بعد الظهرفترة 
 الخامسةالجلسة العامة  (أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30-14:30 الساعة

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 

  )C 2019/2                                      استعراض حالة األغذية والزراعة (الوثيقة  :10البند 
 

 الرئيسي املقرتح للنقاش العام: "اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية"املوضوع  (تكملة)
 

 بيانات رؤساء وفود كل من: 
 سلوفاكيا

 كوبا
 نيوزيلندا

 غينيا
 ماليزيا
 األردن
 بولندا

 أنتيغوا وباربودا
 قطر

 النرويج
 الكامريون

 بريو
 أنغوال

 االحتاد األورويب
 سري النكا
 كابو فريدي

 السويد
 تايلند

 جامايكا
 إسواتيين

 مجهورية كوريا
 فرنسا
 تونس

 سويسرا
 جزر كوك

 غينيا االستوائية
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 العراق
 غابون
 اجلزائر

 كوستاريكا
 إسبانيا
 فنلندا
 أملانيا

 الصني
 الواليات املتحدة األمريكية

 فييت نام
 مجهورية إيران اإلسالمية

 
 

 اللجنة الرئيسية األولى

 الفترة الصباحية
 األول للجنة الرئيسية األولىاالجتماع  12:30-10:30الساعة 

 Aالطابق األول، المبنى  –القاعة الخضراء 
 

 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن: 11البند 
 

 تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (اخلرطوم، السودان، 11-1 
 )C 2019/14(الوثيقة  )2018فرباير/شباط  19-23

 
 - 9                                                                           تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلســيا واحمليط اهلادئ (نادي، فيجي،  2 -  11 

  )C 2019/15         (الوثيقة    )    2018            أبريل/نيسان     13
                                                                          تقرير الــدورة احلــاديــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبــا (فورونيج، االحتــاد الروســــــــــــــي،  3 -  11 

  )C 2019/16         (الوثيقة    )    2018          مايو/أيار     18 -  16
                                                                                 تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   4 -  11 

  )C 2019/17         (الوثيقة    )    2018          مارس/آذار    8 – 5                       (مونتيغو باي، جامايكا، 
    11 - 7                                                                       تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن (روما، إيطاليا،   5 -  11 

  )C 2019/18 Rev.1         (الوثيقة    )    2018          مايو/أيار 
                                                                      مســـامهات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي اخلامس ألمريكا الشـــمالية (واشـــنطن، العاصـــمة،   6 -  11 

  )    2018            أبــــــــريــــــــل/نــــــــيســـــــــــــــــــــان     19 -  18                         الــــــــواليــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة األمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة، 
  )C 2019/LIM/1         (الوثيقة 
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  فترة بعد الظهر
 االجتماع الثاني للجنة الرئيسية األولى (أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30-14:30الساعة 

 Aالطابق األول، المبنى  –القاعة الخضراء 
 

 C 2019/LIM/15                                                                مســــــــــائل الســــــــــياســــــــــات واملســــــــــائل التنظيمية العاملية الناشــــــــــئة عن: (الوثيقتان  12البند 
  )C 2019/LIM/22  و

  )     2018                  أكتوبر/تشــــــــرين األول    5 - 1                                          ير الدورة الســــــــادســــــــة والعشــــــــرين للجنة الزراعة (   تقر 12-1 
 C 2019/LIM/13 و  C 2019/30 و  C 2019/21 Rev.1         (الــــــــــــوثــــــــــــائــــــــــــق 

  )C 2019/LIM/21 و
  )     2018            ســبتمرب/أيلول     28 -  26                                                تقرير الدورة الثانية والســبعني للجنة مشــكالت الســلع ( 12-2 

  )C 2019/22         (الوثيقة 
ـــة والثالثني للجنـــة مصــــــــــــــــايـــد األمســـاك ( 12-3  ـــالث   )    2018          يوليو/متوز     13 - 9                                                تقرير الـــدورة الث

  )C 2019/23         (الوثيقة 
  )    2018          يوليو/متوز     20 -  16                                             تقرير الـــــــدورة الرابعـــــــة والعشــــــــــــــرين للجنـــــــة الغـــــــابـــــــات ( 12-4 

  )C 2019/24         (الوثيقة 
   

 ) واخلامسة واألربعني2017أكتوبر/تشرين األول  13-9تقريرا الدورتني الرابعة واألربعني ( 13البند 
 C 2019/19 Rev.1) للجنة األمن الغذائي العاملي (الوثيقتان 2018أكتوبر/تشرين األول  19 -15(
 )C 2019/20 Rev.1 و

   
 
 

 الثانيةاللجنة الرئيسية 

 الفترة الصباحية
 الثانيةاالجتماع األول للجنة الرئيسية  12:30-10:30الساعة 
 Aالطابق األول، المبنى  – الحمراءالقاعة 

 
 C 2019/8 وC 2019/8 WA6 و C 2019/8(الوثائق  2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

WA7 وC 2019/LIM/2( 
 :22البند 

 :23البند  )C 2019/4(الوثيقة  2019تقرير تقييم الربامج لعام 
 2021-2020(املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 C 2019/3 Information Note 1و C 2019/3(الوثائق  (مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية)
 )C 2019/LIM/4 Rev.1 و C 2019/3-WA11 و

 :24البند 
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 بعد الظهرفترة 
 االجتماع الثاني للجنة الرئيسية الثانية (أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30-14:30 الساعة
 A، المبنى األول، الطابق الحمراءالقاعة 

 
      2021 -    2020                                        (املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة       2021 -    2018                        اخلطة املتوســـــــــطة األجل للفرتة 

 C 2019/3 Information Note 1 و  C 2019/3         (الوثائق                                   (مشـــــــــــروع قرار بشـــــــــــأن مســـــــــــتوى امليزانية)
  )C 2019/LIM/4 Rev.1  وC 2019/3-WA11  و

 :24البند 
 (تكملة)

 
           (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:

       (اهلند)  Bommakanti Rajender  :       الثانية                     رئيس اللجنة الرئيسية 

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

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

 

 عالنات اليوميةاإل
 تعيين المدير العام

                                     ملنصــــــب املدير العام خالل الفرتة املمتدة من       األوىل               يف عملية االقرتاع    )Qu Dongyu       دونيو (          الســــــيد شــــــو           جرى انتخاب 
                                ، وجاءت النتائج على الشكل اآليت:     2023          يوليو/متوز     31   إىل       2019                 األول من أغسطس/آب 

 192 أوراق االقرتاع املودعة:
 0 أوراق االقرتاع اليت تشوهبا عيوب:

 1 عن التصويت:االمتناع 
 191  األصوات املعطاة:

 96  األغلبية:
 

Qu Dongyu 108 
Catherine Geslain-Lanéelle 71 

Davit Kirvalidze 12 
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 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 مــلء مجيع االســــــــــــــتمــارات والتوقيع عليهــا من جــانـب .                                                  

حه                                         مندوب البلد املرشــــــــــــح النتخابات اجمللس واثنني من               من نفس إقليم         يكونوا                    ، وال جيب بالضــــــــــــرورة أن               ّ  الوفود اليت ترشــــــــــــّ
            ندوب املرشح.  امل

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

ّ        ُ (ز) من الالئحة العامة للمنظمة، فإن  "... ي  10-22ا ألحكام املادة     ً ووفق   االنتخاب لشغل  خفقوا يفأدرج املرشحون الذين                                 
ة األوىل، ضمن املرشحني يف االنتخاب لشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة خالل                                        ّ املقعد أو املقاعد الشاغرة يف السنة التقوميي  

 السنة التقوميية الثانية ما مل ينسحبوا مبحض إرادهتم".

 لقاء مع قداسة الحبر األعظم البابا فرانسيس

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

 . 10:45أبواب القاعة يف متام الساعة 

" الكائنة إىل اجلناح األمين Portone di Bronzo" من خالل بوابة "Sala Regiaإىل قاعة " وسيكون باإلمكان الدخول
" 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 Audienceمكتب "اللقاء مع احلرب األعظم" ( وسيتم توزيع بطاقات الدعوة عند الطلب يف
يونيو/حزيران  26يونيو/حزيران وحىت يوم األربعاء  24                                             ً               بلجيكا (املدخل الرئيسي إىل القاعة الكربى) اعتبار ا من يوم االثنني 

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

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

http://www.fao.org/3/mz392ar/mz392ar.pdf
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 توزيع المقاعد

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

ّ                          ملن سيتعّذر عليهم دخول القاعة الكربى   .                                         يف اجللسة العامة ويف أعمال اللجنتني الرئيسيتني    10                إىل حني بدء البند          

 من رؤساء الوفود في الجلسات العامة     ّ  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                          (يسـتحسـن أن تكون يف شـكل ملف          بياناهتا                                  الوفود بإرسـال النسـخة اإللكرتونية من   ُ  

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

 الوثائق

ا مع النهج املوفّر للورق املّتبع يف املنظمــــة،  ً               ّ            ّ             متــــاشــــــــــــــيــــً                                             جيوز للمشـــــــــــــــــاركني، عنــــد االقتضـــــــــــــــــاء، االســــــــــــــتفــــادة من خــــدمــــة    
    ). A                                                                                 الطلب" املتاحة يف مكتب الوثائق يف مركز خدمات املؤمتر، قاعة كوريا (الطابق األول من املبىن     عند         "الطباعة

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

 األحداث الجانبية

                                  ألحداث اجلانبية على العنوان التايل:   با            على القائمة                                               م عدد من األحداث اجلانبية خالل املؤمتر. وميكن االطالع  ّ ظّ  ن  سي
/events/en-old/side-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019 

 معلومات للمشاركين

                                                             املعلومات عن املؤمتر واملقر الرئيسي للمنظمة من خالل الرابط التايل:                      ميكن االطالع على مزيد من 
http://www.fao.org/3/mz943ar/mz943ar.pdf   

 

mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/list-of-documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019-old/side-events/en/
http://www.fao.org/3/mz943ar/mz943ar.pdf

