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 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. 
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 يوميات

 

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

 2019يونيو/حزيران  25، الثالثاء

_________________________________________________________________________________________ 

 
 الجلسة العامة

 الفترة الصباحية 

 السادسةالجلسة العامة  12:30 - 10:30الساعة 

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 

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

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

 بيانات رؤساء وفود كل من: 
 نيكاراغوا
  سيشيل

 اجلمهوريّة الدومينيكّية 
 ناميبيا

 الصومال
 بركينا فاسو

 لبنان
 السودان
 أوكرانيا

 سلطنة ُعمان
 شيلي
 إيطاليا
 نيبال

http://www.fao.org/
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 كندا
 إندونيسيا
 مالطا
 اهلند
 بريو

 والصني 77جمموعة الـ 
 

 بعد الظهرفترة 

 السابعةالجلسة العامة  )أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30-14:30 الساعة

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 

 :10البند 
 )تكملة(

 (C 2019/2استعراض حالة األغذية والزراعة )الوثيقة 
 

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

 بيانات رؤساء وفود كل من: 
 جزر البهاما 

 اليمن
 مجهوريّة الكونغو الدميقراطية 
 مجهوريّة فنزويال البوليفاريّة

 ساموا
 اجلمهوريّة العربّية السوريّة

 سنغافورة
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 بليز
 شيغالدنب

 جنوب أفريقيا
 اململكة العربية السعودية

 األرجنتني
 رومانيا
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 اللجنة الرئيسية األولى

 الفترة الصباحية
 للجنة الرئيسية األولى الثالثاالجتماع  12:30-9:30الساعة 

 Aالطابق األول، المبنى  –القاعة الخضراء 
 

 

  املتحدة ومنظمة األغذية والزراعةبرنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم  20البند 

 (C 2019/INF/10و C 2019/INF/9 )الوثيقتان
 

  تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املساواة بني اجلنسني 14البند 

 (C 2019/27 Sup.1و C 2019/27)الوثيقتان 
 

  2030التقّدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة/خطة التنمية املستدامة لعام  15البند 

 (C 2019/28)الوثيقة 
التقرير املرحلي بشأن تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة أعمال املؤمتر الدويل  16البند 

 (C 2019/29)الوثيقة  الثاين املعين بالتغذية
التقرير املرحلي عن االســـــتعراض الشـــــامل الذر عرر كل أربع ســـــنوات لســـــياســـــة األنشـــــطة التنفيذية  17البند 

 (C 2019/26)الوثيقة  ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة
ـــــــدورة الســــــــــــــــــــابــعـــــــة عشــــــــــــــــرة الــعـــــــاديـــــــة هلــيــئـــــــة املــوارد الــوراثــيـــــــة لــ غـــــــذيـــــــة والــزراعـــــــة  18البند   تــقــريــر ال

 (C 2019/25)الوثيقة  (2019فرباير/شباط  22–18)
   

  فترة بعد الظهر
 للجنة الرئيسية األولى الرابعاالجتماع  )أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30-14:30الساعة 

 Aالطابق األول، المبنى  –القاعة الخضراء 

 
 (C 2019/INF/11)الوثيقة  السنوات واأليام الدولية 19البند 

 (C 2019/LIM/8 Rev.1)الوثيقة  اقرتاح ختصيص سنة دولية للفاكهة واخلضار 19-1 
 (C 2019/LIM/9)الوثيقة  اقرتاح ختصيص سنة دولية للشيلم 19-2 
 (C 2019/LIM/10)الوثيقة  اقرتاح ختصيص سنة دولية للُدخن 19-3 
  األغـــــــذيـــــــةاقرتاح ختصــــــــــــــيص يوم دويل للتوعيـــــــة بشــــــــــــــــــــأن الفـــــــاقـــــــد واملهـــــــدر من  19-4 

 (C 2019/LIM/11)الوثيقة 
 (C 2019/LIM/12)الوثيقة  اقرتاح ختصيص يوم دويل للشار 19-5 

 (C 2019/31)الوثيقة  2021-2020موضوع فرتة السنتني   21البند 
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 للجنة الرئيسية األولى األول للجنة الصياغةاالجتماع 
 الوقت الحًقا يعلن (D211) المكسيكقاعة 

  (كويت)ال ستادجيهان األ ةالسيد الرئيس
االحتاد الروســي، األرجنتني، إندونيســيا، إيطاليا، بوركينا فاســو، بريو، مجهورية مصــر العربية، ســويســرا،  التشكيل

 فييت نام، كندا، الكويت، نيوزيلندا، اليابان
 

 

 الثانيةاللجنة الرئيسية 

 الفترة الصباحية
 الثانيةللجنة الرئيسية  الثالثاالجتماع  12:30-9:30الساعة 

 Aالطابق األول، المبنى  – الحمراءالقاعة 

 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 

  
 بعد الظهرفترة 

 للجنة الرئيسية الثانية الرابعاالجتماع  )أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30-14:30 الساعة

 A، المبنى األول، الطابق الحمراءالقاعة 
 

 2021-2020)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوســـــــــطة األجل للفرتة 
 C 2019/3 Information Note 1و C 2019/3)الوثائق  )مشــــــروع قرار بشــــــأن مســــــتوى امليزانية(

 (C 2019/LIM/4 Rev.1 وC 2019/3-WA11 و

 :24البند 
 )تكملة(

 الثانيةللجنة الرئيسية  األول للجنة الصياغةاالجتماع 
 الوقت الحًقايعلن  (D209قاعة لبنان )

  )الواليات املتحدة األمريكية( Thomas Duffyالسيد  الرئيس

االحتاد الروسي، أسرتاليا، أفغانستان، الربازيل، الربتغال، بنغالديش، مجهورية كوريا، السودان، فنلندا،  
 كوستاريكا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
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 عالنات اليوميةاإل
 المدير العام تعيين

 لقاء مع قداسة الحبر األعظم البابا فرانسيس

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

 . 10:45أبواب القاعة يف متام الساعة 
" الكائنة إىل اجلناح األمين Portone di Bronzo" من خالل بوابة "Sala Regiaوسيكون باإلمكان الدخول إىل قاعة "

يش عرب أجهزة " حيث ستصل الباصات، وذلك بعد إبراز دعوة خاصة واخلضوع للتفتPiazza San Pietroمن ساحة "
 كشف املعادن من قبل الشرطة اإليطالّية.

( الكائن يف قاعة Papal Audienceوسيتم توزيع بطاقات الدعوة عند الطلب يف مكتب "اللقاء مع احلرب األعظم" )
يونيو/حزيران وحىت يوم  24بلجيكا )املدخل الرئيسي إىل القاعة الكربى( اعتبارًا من يوم االثنني 

 . 12:30إىل الساعة  9:30من الساعة  2019 ونيو/حزيراني 26 األربعاء
( Aاملنظمة )املبىن  الباصاتمن حاضرة الفاتيكان وإليها. وسُتغادر  الباصاتوسيجرر تأمني خدمة النقل بواسطة 

 .12:30وستعود إىل املنظمة قرابة الساعة  9:15الساعة  متام يف

 من رؤساء الوفود في الجلسات العامة الخطّيةالبيانات 

غية ضــــــــمان الدقة يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصــــــــدار احملاضــــــــر احلرفية يف الوقت املناســــــــب ونشــــــــر البيانات على املوقع بُ 
( إىل Word)يسـتحسـن أن تكون يف شـكل ملف  بياناهتاالوفود بإرسـال النسـخة اإللكرتونية من  ُتذّكراإللكرتوين للمؤمتر، 

. قبل سااااااااااااعة واحدة على األقل من اإلدالء بها Statements@fao.org-Conferenceاإللكرتوين:  الربيدعنوان 
 إلسبانية.يف أعلى الصفحة األوىل بإحدى اللغات التالية: اإلنكليزية أو الفرنسية أو ا واملتحدثوعب حتديد اسم البلد 

 الوثائق

ا مع النهج املوفّر للور  املّتبع يف املنظمــــة،  عوز للمشـــــــــــــــــاركني، عنــــد االقتضـــــــــــــــــاء، االســــــــــــــتفــــادة من خــــدمــــة متــــاشــــــــــــــيــــً
 (. Aالطلب" 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: باعلى القائمة م عدد من األحداث اجلانبية خالل املؤمتر. وميكن االطالع ظّ نسي
/events/en-old/side-http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019 

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/
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 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  

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

