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 يوميات
 

 والثالثون ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة الثامنةالدورة 

 2213 حزيران/يونيو 22-15منظمة األغذية والزراعة، روما، 
 

 0213 حزيران/ يونيو 15، سبتال

    UNFAO38#نا على تويرتوتابع
 

 الصباحية الفرتة
 

 وىاألاجللسة العامة  9.32الساعة 

 Aالقاعة الكربى، الطابق الثالث، املبنى 
 

 (C 2013/LIM/9و C 2013/12الوثيقتان )انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس  :1البند 
 

 (C 2013/LIM/9و C 2013/12الوثيقتان ) ضتعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفوي :2البند 
 

 أية مسائل أخرى :32البند 
 

 Amartya Senيلقيها الربوفيسور  – حماضرة ماكدوغال التذكارية 32-1 

 

 االجتماع األول للجنة العامة

 

 الفرتة املسائية/فرتة بعد الظهر
 

 اجللسة العامة الثانية  14.32الساعة 

 A، املبنى ثالث، الطابق الكربىالقاعة ال
 

 :أية مسائل أخرى :32البند 
 

 (C 2013/INF/10الوثيقة ) تقديم جائزة جاك ضيوف 32-5 
 
 

http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/ar/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fao.org/sd/2002/img/KN0801fao.gif&imgrefurl=http://www.fao.org/sd/2002/kn0801a_en.htm&h=129&w=129&sz=23&tbnid=JdzSeQ6p8M4J:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=fao+logo&hl=en&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.fao.org/bodies/conf/c2011/ar/
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  C 2013/12و C 2013/1 Rev.1 ائقالوثاا)اعتماا  جاادول األعمااال والرتتيبااا  الاواة بالاادورة    :3البند 

 (C 2013/INF/4و C 2013/INF/1 Rev.1و C 2013/LIM/9و
 

 (C 2013/13 Add.1و C 2013/13 Rev.1الوثيقتان ) قبول املراقبني :4البند 
 

 ( باالقرتاع السّري التصويت) (C 2013/10 Rev.2الوثيقة ) طلبا  االنضمام إىل عضوية املنظمة :5البند 
 

 أية مسائل أخرى :32البند 
 

 (C 2013/INF/7الوثيقة ) سن. ر. تقديم جائزة ب 32-2 

 (C 2013/INF/8الوثيقة ) بورما. ها. تقديم جائزة أ 32-3 

 (C 2013/INF/9الوثيقة ) ووما إ وارجائزة تقديم  32-4 

 (C 2013/LIM/7الوثيقة ) تقديم ميدالية مارغريتا ليزاراغا 32-6 
 

 (حفل انضمام األعضاء اجلد )طلبا  االنضمام إىل عضوية املنظمة  :5البند 
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 اإلعالنات اليومية

 

 دار السالم وسنغافورة وجنوب السودان إى عضوية املنظمة برونيالتصويت على انضمام 

 

بروني  ار السالم وسنغافورة وجنوب الساو ان كععضااء     سوف ُيطلب إىل الدول األعضاء التصويت على قبول  

بااالقرتاع   تلك البلدانمن الالئحة العامة للمنظمة، يتقرر قبول ( أ)12-12وطبقًا للما ة . املنظمة خالل جلسة بعد الظهر

وينبغي استخدام أوراق اقرتاع منفصالة  . وقد ُأرفق منوذج من ورقة االقرتاع   الصفحة األخرية من هذه اليوميا . السّري

 . لكل من البلدان الطالبة للعضوية

 

 . توافر أغلبية ثلثي األووا  املدىل بها إضافيةأعضاء  ول قبول لفرتض وُي 

 

اجلد    القاعة الكربى أثناء االجتماع الاذي   األعضاءوبعد االنتساب إىل العضوية، ُيقام احتفال مقتضب لقبول  

 11ياوم االثانني   وابا   مان   8:45متاام السااعة      Aمّت فيه االقرتاع الساّري وُيقاام حفال لرفاع العلام خاارج املبناى        

 .(ملزيد من التفاويلاالثنني يرجى العو ة إىل يوميا  يوم ) حزيران/يونيو

 

 املقاعد توزيع

 

وُتخصص بعض املقاعاد اجلانبياة للماراقبني    . القاعة العامة ألكثر من ثالثة مقاعد لوفد كّل من البلدان ال تتسع 

الطاابق األول،  ) القاعة الضراءوستتا  تغطية تلفزيونية ضمن  ورة مغلقة   . ل احلاضرينفيما يشغل املقاعد املتبقية أّو

 .ملن سيتعّذر عليهم  خول القاعة الكربى( Aاملبنى 

 

 انتخاب أعضاء اجمللس

 

. C 2011/11 بالوثيقة  ةمرفق اجمللسح النتخابا  رشالّتللدول األعضاء اليت ترغب    الرتشيحاستمارا  إن  

جمللس واثنني من ا  ااستيفاء بيانا  مجيع االستمارا  والتوقيع عليها من جانب مندوب البلد املرشح النتخاب وينبغي

 .وال جيب بالضرورة، أن يكونا من نفس إقليم البلد املرشح املندوبني الذين يرشحونه،

 

مد    10.22يف موعدد أصصداا السداعة    ،  A139 ملكتب األمني العام للمامتمتر، الغرفاة    االستمارا وينبغي تقديم  

  .0213حزيران /يونيو 17يوم االثنني، ظهر 
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املرشاحني الاذين أخفقاوا   االنتخااب     "... فاننّ  للمنظماة  من الالئحة العاماة ( ز)12 - 22املا ة  ألحكام وفقًا 

 دلشغل املقعد أو املقاعد الشاغرة   السنة التقوميية األوىل، يدرجون ضمن املرشحني   االنتخاب لشاغل املقعاد أو املقاعا   

 ".ينسحبوا مبحض إرا تهم   نهاية السنة التقوميية الثانية، ما مل الشاغرة

 

 نظمات غري احلكومية الدوليةاجتماع غري رمسي للمراصبني م  امل

 

 12.32 السااعة  مان  متاحاة  ستكون (C237) النمسا قاعة أّن يعلن أن والدعوة والشراكا  االتصاال  مكتب يسّر 

 الثامناة  الدورة   احلاضرين الدولية احلكومية غري املنظما  من مراقبنيلل حزيران/يونيو 15 السبت يوم 14.22 الساعة إىل

 .وبراجمها املنظمة أنشطة   مساهمتهم وتنسيق املعلوما  لتبا ل هلم اجملال   إفساحًا ر،للممتمت والثالثني

 

 حدث خاص يوم األحد

تسليط الضوء على التقدم املتمّياز    "حزيران حدث خاص عن /يونيو 16سوف ُيقام عند الثالثة من بعد ظهر يوم األحد 

  القاعة الكربى تكرميًا لإلجنازا  احملققاة   مكافحاة اجلاوع وتقاديرًا للبلادان الايت حققات تقادمًا          "مكافحة اجلوع

 . والدعوة موّجهة إىل مجيع أعضاء املنظمة للمشاركة   هذا احلدث. متميزًا لتحسني األمن الغذائي ملواطنيها

 

 جانيب اجتماع
 

 السبت

 2213 حزيران/يونيو 15
 استدامة النظم الغذائيةحتسني  13.22-14.32

 قاعة إيران

(B016) 

 

 C 2013/DJ/Announcementsتتخّلل املمتمتر ضامن الوثيقاة   سوتر  قائمة جبميع االجتماعا  اجلانبية اليت  

 .وجيري تعكيدها   اليوميا  الالحقة

 

: وميكاااان االطااااالع علااااى اجلاااادول احملااااّدث لالجتماعااااا  اجلانبيااااة علااااى العنااااوان التااااالي       
c38/sd2http://permreps.fao.org/library 

http://permreps.fao.org/library2/sd38c
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