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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. 

 www.fao.org 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  28، الجمعة
_________________________________________________________________________________________ 
 

 الجلسة العامة

 الفترة الصباحية 

 العاشرةالجلسة العامة  11:00الساعة 

 Aالقاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى 
 

 (C 2019/I/REP الوثيقة) ىاألولة ياعتماد تقرير اللجنة الرئيس
 (C 2019/II/REP الوثيقة) اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

 (C 2019/PLENARY/REP الوثيقة) ةالجلسة العاماعتماد تقرير 
  

http://www.fao.org/
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 عالنات اليوميةاإل
  المجلس ويةعض
 

الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر، أعمال اختتام الثانية والستني بعد املائة بعد  هاجمللس، الذي سيعقد دورتشكيل تسيكون 
 على النحو التايل:

 
 الكامريون جزر البهاما االحتاد الروسي
 كندا  يةمهورية الدومينيكاجل أذربيجان 
 كوستاريكا  مجهورية كوريا األرجنتني 
 الكونغو  العربيةمصر مجهورية  األردن
 الكويت  فريقياأجنوب  أسرتاليا 
 ماليزيا  جنوب السودان أفغانستان 

 املكسيك مبابويز  كوادورال 
 السعوديةاململكة العربية  النكا سري ملانيا أ

 اململكة املتحدة الصني أندورا
 موناكو غينيا  أنغوال
 النمسا  غينيا االستوائية أوغندا
 نيكاراغوا قطر باكستان
 اهلند فرنسا  الربازيل
 الواليات املتحدة األمريكية الفلبني بلجيكا 

 اليابان فنلندا  بوركينا فاسو
  فييت نام بريو
  كابو فريدي اجلزائر
 

 بعد المائة للمجلس الثانية والستينالتسجيل في الدورة 
 

       من يوم        03.90           عند الستتتتتتتاعة        أعماهلا                         بعد املائة للمجلس ستتتتتتتتفتت                 الثانية والستتتتتتتتني                         ً            حياط املندوبون الكرام علماً بأن الدورة 
                                                 ويرجى من املنتتتدوبني الكرام إبالأل األمتتتانتتتة بتتتاملمثتتتل املعني    .               يف القتتتاعتتتة احلمرا    9   101             يونيو/حزيران    1        الموافق    ،    ثنين  اإل

                                                                     بعد املائة للمجلس يف مركز التستتتتجيل ايارجي أو من خالل بوابة أعضتتتتا  املنظمة.                الثانية والستتتتتني                    لبلدهم حلضتتتتور الدورة 
                 ه الدورة من موقع                               ( وكذلك الوثائق األخرى اياصتتتتتتتتتتتتتتة  ذCL 162/1                                             وميكن تنزيل جدول األعمال املؤقت للدورة )الوثيقة 

 http://www.fao.org/about/meetings/council/cl162/ar/                          املنظمة على العنوان التايل: 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl162/ar/
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 من رؤساء الوفود في الجلسات العامة        الخطي ةالبيانات 

                                                                                                   غية ضتتتتتتتتمان الدقة يف الرتمجة الفورية للبيانات وإصتتتتتتتتدار اواضتتتتتتتتر احلرفية يف الوقت املناستتتتتتتت  ونشتتتتتتتتر البيانات على املوقع    ب  
  ( Word                          )يستتتتتتحستتتتتن أن تكون يف  تتتتتكل مل           بياناهتا                                  الوفود بإرستتتتتال النستتتتتخة اللكرتونية من         ت ذك ر                اللكرتوين للمؤمتر، 

  .                                     قبل ساااعة واحدة على األقل من اإلد ء ب ا  Statements@fao.org-Conference         اللكرتوين:        الربيد      عنوان    إىل
                                                                            يف أعلى الصفحة األوىل بإحدى اللغات التالية: النكليزية أو الفرنسية أو السبانية.         واملتحدث                   وجي  حتديد اسم البلد 

 الوثائق

ا مع النهيف املوف ر للور  املت بع يف املنظمتتتتة،  ً                                          متتتتتا تتتتتتتتتتتتتتيتتتتً                                             جيوز للمشتتتتتتتتتتتتتتتتتاركني، عنتتتتد االقتضتتتتتتتتتتتتتتتتتا ، االستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتادة من ختتتتدمتتتتة    
    (. A                                                                                 الطل " املتاحة يف مكت  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  

 معلومات للمشاركين

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

