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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

 

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

2019يونيو/حزيران  27، الخميس  
_________________________________________________________________________________________ 

 

 الجلسة العامة

 لقاء مع قداسة الباباالللسماح للمندوبين بحضور  يةالصباح الفترة جلسة فيأي  تعقدلن 

 

 بعد الظهرفترة 

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

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 

 اللجنة الرئيسية األولى

 للجنة الرئيسية األوىل اخلامساالجتماع 
 القاعة الكبرى -  ة األولىياعتماد تقرير اللجنة الرئيس

 

 الثانيةاللجنة الرئيسية 

 للجنة الرئيسية الثانية الرابعاالجتماع 
 القاعة الكبرى -ة الثانية اعتماد تقرير اللجنة الرئيسي

 العامةالجلسة 
 التاسعةالجلسة العامة 

 (C 2019/LIM/20و C 2019/LIM/19)الوثيقتان تقريرين الثاني والثالث للجنة العامة الاعتماد 

  C 2019/5 Bو C 2019/5 Aالوثائق ) )مشاااااااااااااروعا قرارين( 2017و 2016احلساااااااااااااابات املراجعة لعامي  :25البند 

 ( C 2019/LIM/3و /B 6C 2019و C 2019/6 Aو

 (C 2019/INF/8و C 2019/LIM/6 )الوثيقتان )مشروع قرار( 2021-2020للفرتة  االشرتاكاتجدول  :26البند 

http://www.fao.org/
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 املبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته  :27البند 
 (C 2019/LIM/7ة )الوثيق يف املنظمة

 (C 2019/LIM/14ة )الوثيق اإلدارية واملالية والقانونية األخرىاملسائل  :28البند 
 (C 2019/10ة )الوثيق تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني :9البند 
 أية مسائل أخرى :30البند 

 تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية :30-2 
 (C 2019/INF/5ة )الوثيق املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العاماملعاهدات  :30-3 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر :29البند 

 
 عالنات اليوميةاإل

 العاشرةالنصاب المطلوب الجتماع الجلسة العامة 
 

 28للمؤمتر الذي يبدأ يوم اجلمعة  العاشرةيُذّكر املندوبون بضرورة ضمان مستويات احلضور خالل اجتماع اجللسة العامة 
 من عمليات التصويت اليت حتتاج إىل نصاب. جمموعةإجراء خالل الفرتة الصباحية ، إذ من املقرر حزيران/يونيو

 
 تعّلقة بأعضاء مجلس المنظمةالمالترشيحات 

 
 المرشحون الفترة اإلقليم

 أفريقيا

 األربعني للمؤمتراحلاااديااة و هنااايااة الاادورة  )أ(
األربعني للمؤمتر الثانية و الدورة هناية  –

 *( (1واحد ) )مقعد

 جنوب السودان -1

 

األربعني للمؤمتر احلاااديااة و هنااايااة الاادورة  )ب(
 2022يااااااااوناااااااايااااااااو/حاااااااازيااااااااران  30 -
 مقاعد(  5)

 الأنغو -1
  أوغندا -2
 بوركينا فاسو  -3
 زميبابوي -4

 غينيا -5

 

هنااااايااااة الاااادورة  - 2020 متوزيو/ليو  1 (ج)
 مقاعد( 4) -األربعني للمؤمتر الثالثة و 

  إريرتيا -1

 تونس -2

 جنوب أفريقيا -3

 لكامريونا -4

هنااااايااااة الاااادورة  - 2020 متوزيو/ليو  1 (ب) آسيا
 مقاعد( 3) -األربعني للمؤمتر الثالثة و 

  باكستان -1
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 للفرتة املتبقية من مدة الوالية تايلند  ستحل ماليزيا حملّ و . 2021 كانون األول/ديسمرب 31إىل  2020 متوز/يوليو 1ستشغل تايلند املقعد من   1

 .للمؤمتر( الثالثة واألربعني إىل هناية الدورة 2022 كانون الثاين/يناير 1)من 
 للفرتة املتبقية من مدة الواليةفرنسا  حملّ  يطالياستحل إو . 2020 حزيران/يونيو 30إىل للمؤمتر واألربعني  ةاحلاديالدورة  ستشغل فرنسا املقعد من هناية  2

 .(2022 حزيران/يونيو 30إىل  2020 متوز/يوليو 1)من 
للفرتة املتبقية من مدة النمسا  ستحل إسرائيل حملّ و . 2020 حزيران/يونيو 30إىل للمؤمتر واألربعني  ةاحلاديالدورة ستشغل النمسا املقعد من هناية   3

 .(2022 حزيران/يونيو 30إىل  2020 متوز/يوليو 1)من  الوالية
 كويت للفرتة املتبقية ال حملّ السودان ستحل و . 2020 نوفمرب/ تشرين الثاينإىل للمؤمتر واألربعني  ةاحلاديالدورة املقعد من هناية  الكويتستشغل   4

 .(2022 حزيران/يونيو 30إىل  2020 ديسمرب/ كانون الثاين )من من مدة الوالية

 1ماليزيا/تايلند -2

 اهلند -3

 أوروبا

 -هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (أ)
  2022ياااااااااااوناااااااااااياااااااااااو/حااااااااااازياااااااااااران  30

 (اعدمق 3)

  بلجيكا -1

 2إيطاليا /رنساف -2

 3إسرائيل/النمسا -3

هنااااايااااة الاااادورة  - 2020يوليو/متوز  1 (ب)
 مقاعد( 4) -الثالثة واألربعني للمؤمتر 

 أملانيا -1

 السويد  -2

 اململكة املتحدة -3

 موناكو  -4

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 -األربعني للمؤمتر احلادية هناية الدورة  )أ(
 األربعني للمؤمترالثاااانياااة و هنااااياااة الااادورة 

 * ((1)مقعد واحد )

 اجلمهورية الدومينيكية  -1

 األربعني للمؤمتراحلاااديااة و هنااايااة الاادورة  )ب(
 2022يااااااااوناااااااايااااااااو/حاااااااازيااااااااران  30 -
 عد(امق 5)

 رجنتنياأل -1

  الربازيل  -2

 جزر البهاما  -3

 كوستاريكا -4

 املكسيك -5

هنااااايااااة الاااادورة  - 2020يوليو/متوز  1 )ج(
 واألرباااااااعاااااااني لااااااالاااااااماااااااؤمتااااااارثاااااااالاااااااثاااااااة الااااااا

 ((1واحد ) )مقعد

 كوبا -1

 الشرق األدىن

األربعني للمؤمتر احلاااديااة و هنااايااة الاادورة  )أ(
  2022يااااااااوناااااااايااااااااو/حاااااااازيااااااااران  30 -

 ((2اثنان ) ان)مقعد

  قطر  -1

 4الكويت/السودان  -2

هنااااايااااة الاااادورة  - 2020يوليو/متوز  1 )ب(
  مقاعد( 3واألربعني للمؤمتر )الثة الث

 أفغانستان  -1

 العربية مصرمجهورية  -2

 اململكة العربية السعودية -3
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طبًقا ألحكام الفقرة ني من عضوية اجمللس تمستقيل انعترب تالبوليفارية مجهورية فنزويال و مجهورية جنوب السودان  نظرًا إىل أن

 هناية )من للفرتة املتبقية من مدة الوالية  ينالشاغر  ينمن الالئحة العامة، سيتعنّي ملء املقعد 22من املادة  7
من  22ادة من امل 9و 6 تنيطبًقا ألحكام الفقر (، الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر إىل هناية الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر

 .الالئحة العامة
 

 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 "

خاصة واخلضوع للتفتيش عرب أجهزة " حيث ستصل الباصات، وذلك بعد إبراز دعوة Piazza 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" )
يوم  يونيو/حزيران وحىت 24بلجيكا )املدخل الرئيسي إىل القاعة الكربى( اعتبارًا من يوم االثنني 

 . 12:30إىل الساعة  9:30من الساعة  2019 يونيو/حزيران 26 األربعاء
( Aوسيجري تأمني خدمة النقل بواسطة الباصات من حاضرة الفاتيكان وإليها. وسُتغادر الباصات املنظمة )املبىن 

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

 بعد المائة للمجلس والستينالثانية التسجيل في الدورة 
 

االثنين من يوم  09.30بعد املائة للمجلس ساااااااتفتتل عند السااااااااعة الثانية والساااااااتني حياط املندوبون الكرام علماً بأن الدورة 
  .يف القاعة احلمراء 2019يونيو/حزيران  1الموافق 

بعد املائة للمجلس يف مركز الثانية والساااااتني ويرجى من املندوبني الكرام إبالغ األمانة باملمثل املعنّي لبلدهم حلضاااااور الدورة 
 التسجيل اخلارجي أو من خالل بوابة أعضاء املنظمة. 

 

 أمريكا الشمالية
األربعني للمؤمتر احلاااديااة و هنااايااة الاادورة  )أ(

ان )مقعااااد 2022يونيو/حزيران  30 -
 ((2اثنان )

 كندا -1

 الواليات املتحدة األمريكية -2

جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

هنااااايااااة الاااادورة  - 2020يوليو/متوز  1 )أ(
واحااد  واألربعني للمؤمتر )مقعاادالثااة الثاا
(1)) 

 أسرتاليا -1
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 .المائة للمجلسبعد الثانية والستين وتجدر اإلشارة إلى أن بطاقات الدخول الصادرة للمؤتمر غير صالحة للدورة 
 

( وكذلك الوثائق األخرى اخلاصااااااااااااااة مذه الدورة من موقع CL 162/1وميكن تنزيل جدول األعمال املؤقت للدورة )الوثيقة 
 cil/cl162/arhttp://www.fao.org/about/meetings/coun/املنظمة على العنوان التايل: 

 من رؤساء الوفود في الجلسات العامة الخطّيةالبيانات 

غية ضاااااااامان الدقة يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصاااااااادار احملاضاااااااار احلرفية يف الوقت املناسااااااااب ونشاااااااار البيانات على املوقع بُ 
( Word)يساااااتحسااااان أن تكون يف شاااااكل ملف  بياناهتاالوفود بإرساااااال النساااااخة اإللكرتونية من  ُتذّكراإللكرتوين للمؤمتر، 

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

 الوثائق

ا مع النهيف املوفّر للورق املّتبع يف املنظمااااة،  جيوز للمشااااااااااااااااااركني، عنااااد االقتضااااااااااااااااااء، االسااااااااااااااتفااااادة من خاااادمااااة متاااااشاااااااااااااايااااً
 (. Aقاعة كوريا )الطابق األول من املبىن الطلب" املتاحة يف مكتب الوثائق يف مركز خدمات املؤمتر،  عند "الطباعة

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

 الجانبية األحداث

 ألحداث اجلانبية على العنوان التايل: بام عدد من األحداث اجلانبية خالل املؤمتر. وميكن االطالع على القائمة ظّ نسي
/events/en-old/side-9http://www.fao.org/about/meetings/conference/c201 

 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/council/cl162/ar/
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

