
C 2019/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

 

NA364/A 

A 

 

 يوميات

 

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

 2019يونيو/حزيران  26، األربعاء

_________________________________________________________________________________________  
 الجلسة العامة

 الفترة الصباحية 

 الثامنةالجلسة العامة  12:30 - 10:30الساعة 

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 

 :10البند 
 )تكملة(

 (C 2019/2استعراض حالة األغذية والزراعة )الوثيقة 
 

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

 بيانات رؤساء وفود كل من: 
 ملديف 
 ليسوتو
  تونغا

 بنغالديش
 بلجيكا
 باكستان
 فانواتو

 اململكة املتحدة
 كولومبيا
 سويسرا
 أسرتاليا
 إسرائيل

 الكرسي الرسويل
 اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

http://www.fao.org/
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 ة األولىاللجنة الرئيسي  

 الفترة الصباحية
 ة األولىللجنة الرئيسي  االجتماع األول للجنة الصياغة  9:30الساعة 

 (D211قاعة المكسيك )
 

 

 الثانيةة اللجنة الرئيسي  

 الفترة الصباحية
 الثانيةة للجنة الرئيسي  االجتماع األول للجنة الصياغة  9:30الساعة 

 (D209قاعة لبنان )

 العامةاللجنة 

 بعد الظهر فترة
 14:00الساعة 

 )مقي د( العامةللجنة االجتماع الثالث  (D209قاعة لبنان )
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 عالنات اليوميةاإل

 لقاء مع قداسة الحبر األعظم البابا فرانسيس

احلادية واألربعني للمؤمتر، سوف يستقبل قداسة احلرب األعظم البابا فرانسيس مجيع املندوبني املشاركني  مبناسبة انعقاد الدورة
. 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 Regiaكان الدخول إىل قاعة "وسيكون باإلم
" حيث ستصل الباصات، وذلك بعد إبراز دعوة خاصة واخلضوع للتفتيش عرب أجهزة Piazza San Pietroمن ساحة "

 كشف املعادن من قبل الشرطة اإليطالّية.
( الكائن يف قاعة Papal Audienceعند الطلب يف مكتب "اللقاء مع احلرب األعظم" )وسيتم توزيع بطاقات الدعوة 

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

( Aاملنظمة )املبىن  الباصاتمن حاضرة الفاتيكان وإليها. وسُتغادر  الباصاتاسطة وسيجري تأمني خدمة النقل بو 
 .12:30وستعود إىل املنظمة قرابة الساعة  9:15الساعة  متام يف

 مشاركينقائمة ال /تسجيلال

( A) األول من املبىنالطابق  القائمة املؤقتة باملشاركني متاحة يف مكتب الوثائق، مركز خدمات املؤمترات يف قاعة كورياإن 
 .فقط ق من دقة األمساءالتحقّ  ضألغرا

ويرجى من السادة املشاركني إفادة مكتب الوثائق بأي تصحيحات أو تعديالت الزمة يف القائمة إلدراجها ضمن القائمة 
 .النهائية اليت ستنشر على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة باملؤمتر

لوا أمساءهم بعد املبادرة إىل ذلك لدى مركز التسجيل اخلارجي )الكائن عند مل يسجّ يرجى من السادة املندوبني الذي كما 
 لوا أمساءهم.قرب حمطة املرتو(. وستقتصر القائمة على املشاركني الذي سجّ  Viale Aventinoاملدخل يف 

 من رؤساء الوفود في الجلسات العامة الخطي ةالبيانات 

غية ضمممممممممان الدقة يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصممممممممدار اواضممممممممر احلرفية يف الوقل املناسممممممممب ونشممممممممر البيانات على املوقع بُ 
( إىل Word)يسمتحسمن أن تكون يف لمكل ملف  بياناهتاالوفود بإرسمال النسمخة اإللكرتونية من  ُتذّكراإللكرتوين للمؤمتر، 

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

mailto:Conference-Statements@fao.org
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 الوثائق

ا مع النهيف املوفّر للور  املّتبع يف املنظمممممة،  جيوز للمشممممممممممممممممماركني، عنممممد االقتضممممممممممممممممماء، االسممممممممممممممتفممممادة من خممممدمممممة متممممالمممممممممممممميممممً
 (. Aالطلب" 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  

 األحداث الجانبية

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

 معلومات للمشاركين

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

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

