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  www.fao.org ميكن االطالع على الوثائق على موقع املنظمة:
 

NG200/A 

A 

 
 يوميات

 
 األربعون لمؤتمر منظمة األغذية والزراعةالثانية و الدورة 

 2021يونيو/حزيران  14-18
 

 2021يونيو/حزيران  14، اإلثنين
 

 العامة الجلسة

 الفترة الصباحية 
 العامة األولىالجلسة  12:30 - 9:30 الساعة

  (Zoomمنصة /القاعة الكبرىالجلسة العامة )
 

  انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس :1البند 
 Sergio Mattarellaلصاحب الفخامة السيد  بيان

 اإليطالية الجمهورية رئيس

 كلمة قداسة الحبر األعظم، البابا فرانسيس 
 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض  :2البند 

 المؤتمر الفتتاحي لرئيسابيان ال
 بيان المدير العام 

 بيان الرئيس المستقلّ للمجلس
 

 اللجنة العامة
 االجتماع األول للجنة العامة )محدود( 

http://www.fao.org/
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 لجنة أوراق التفويض
 االجتماع الثاني للجنة أوراق التفويض )محدود(

 
 فترة بعد الظهر 

 الجلسة العامة الثانية  20.00 – 14:30الساعة 
 ( Zoomالجلسة العامة )القاعة الكبرى/منصة 

ومذكر   ؛C 2021/12و C 2021/1الوثيقتان اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة  الدور    :3البند 
 C 2021/INF/2و C 2021/INF/1؛ والوثةةةةائق  C 2021/12 Information Note 1املعلومةةةةات

 (C 2021/LIM/16و

 ( C 2021/13قة الوثيقبول املراقبني  :4البند 

 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة  التصويت( :5البند 
 (C 2021/2 Rev.1 الوثيقة  استعراض حالة األغذية والزراعة :9البند 

 "حتويل النظم الزراعية والغذائية: من االسرتاتيجية إىل العمل"العام:  نقاشاملوضوع املقرتح لل
 

 : يوفد ئيسا يانا ر 
 املتحد  األمريكية الواليات
 املكسيك
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  20.00 – 18:00الساعة 
 (7INF//2021 Cحماضر  ماكدوغال التذكارية  الوثيقة  28-1 
 عنوان ندا غيتس ي يل وميل، الرئيس املشةةةةةةةةةار  مل سةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة Bill Gates يان للسةةةةةةةةةيد  (1  

 "مكافحة تغري املناخ واجلوع من خالل اال تكار" 
نةةائةةي ويفير ا ويفار  الزراعةةة وامليةةاة والبي ةةة ، David Hazlehurstلسةةةةةةةةةةةةةةيةةد لكلمةةة  (2 

 أسرتاليا ا

، Máximo Torero Cullenفريق اخلرباء الرفيع املستوى  تيسري من السيد مناقشة  (3 
 رئيس اخلرباء االقتصاديني لدى منظمة األغذية والزراعة

 مع فريق اخلرباء؛  تفاعليةجلسة 
  الةةةدكتور Jewel H. Bronaugh ، ا الواليةةةات املتحةةةد   ويفير الزراعةةةةنةةةائةةةي

 .األمريكية
 السةةةةةةةةةةةةةةيةد  عةايصةةةةةةةةةةةةةةاحةي املVíctor Manuel Villalobos Arámbula، 

 .ويفير الزراعة والتنمية الريفية ا املكسيك

 السةةةةةةةيد   صةةةةةةةاحبة املعايThoko Didiza  ويفير  الزراعة وإصةةةةةةةالح األراضةةةةةةة ،
 .والتنمية الريفية ا مجهورية جنوب أفريقيا

  صاحي املعاي السيدWilliam D. Darويفير الزراعة ا مجهورية الفلبني ،. 
   صةةةةةاحي املعاي السةةةةةيد سةةةةةعود  ن يود  ن أيد اابسةةةةة ، ويفير الزراعة وال رو

 .السمكية واملوارد املائية ا سلطنة عمان

  صاحي املعاي السيدStefano Patuanelli،  ويفير سياسات الزراعة واألغذية
 .وااراجة ا اجلمهورية اإليطالية

 الدكتور شو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة. 
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 عالنات اليوميةاإل

 
 انتخاب أعضاء المجلس

 
 C 2021/11 REV. 1للدول األعضةةةةاء الغ ترغي ا الرتشةةةةا النتخا ات اةلس مرفقة  الوثيقة  الترشيييي إن اسةةةةتمارات 

 http://www.fao.org/3/ne970ar/ne970ar.pdf) وينبغ  مةةلء مجيع االسةةةةةةةةةةةةةةتمةةارات والتوقيع عليهةةا من جةةانةةي .
ح مندوب البلد املرشةةةةةةةةةةةا النتخا ات اةلس واثنني من  من نفس إقليم  يكونواأن لضةةةةةةةةةةةرور  ، وال جيي  االوفود الغ ترشةةةةةةةةةةةّ

 املندوب املرشا.
 

مكتةةي األمني العةةام للم يفر، ا  Director@fao.org-CSG عنوان الربيةةد اإللكرتو  وينبغ  تقةةدا االسةةةةةةةةةةةةةةتمةةارات إىل
 .2021 حزيرانيو/نيو  14، اإلثنينمن يوم  وروبا الوسطى(أل يفيالتوقيت الصّ )ب 12:00الساعة موعد أقصاة 

 
االنتخاب  خفقوا اأدرج املرشةةةةةةةةةةةةةةحون الذين "... ي  ن الالئحة العامة للمنظمة، فإّن  يف( م10-22ألحكام املاد   ووفًقا

الشاغر  ة األوىل، ضمن املرشحني ا االنتخاب لشغل املقعد أو املقاعد لشغل املقعد أو املقاعد الشاغر  ا السنة التقومييّ 
 خالل السنة التقوميية ال انية ما مل ينسحبوا مبحض إرادهتم".

 
 لجنة أوراق التفويض

 
 . Conference@fao.org-FAO :ميكن تقدا أوراق التفويض إىل أمانة جلنة أوراق التفويض  واسطة الربيد اإللكرتو  إىل

 
 في المؤتمرالنقاش العام 

 العامة ةبيانات رؤساء الوفود في الجلس
 
غية ضةةةةةةةةمان الدقة ا الرتمجة الفورية للبيانات وإصةةةةةةةةدار اواضةةةةةةةةر اارفية ا الوقت املناسةةةةةةةةي ونشةةةةةةةةر البيانات على املوقع    

( إىل Word يستحسن أن تكون ا شكل ملف   ياناهتاالوفود  إرسال النسخة اإللكرتونية من  ت ذّكراإللكرتو  للم يفر، 
. وجيي قبل سةةةةةةةةةةاعة واحد  على األقل من اإلدالء  ا Statements@fao.org-Conferenceاإللكرتو :  الربيدعنوان 

 اإلنكليزية أو الفرنسية. أو اإلسبانيةة: ا أعلى الصفحة األوىل  إحدى اللغات التالي واملتحدثحتديد اسم البلد 
 

 محاضرة ماكدوغال التذكارية
 

، 2021يونيو/حزيران  14، اإلثننيمن يوم  18:00حماضةةر  ماكدوغال التذكارية ا القاعة الكربى عند السةةاعة سةةيتم عقد 
الرئيس ، Bill Gates جدول األعمال امل قت للم يفر. وسةةتنطوي على  يان رئيسةة  يلقي  السةةيد من 1-28البند  ا إطار
 إىل امل يفر  شأن "مكافحة تغري املناخ واجلوع من خالل اال تكار."  سيتوج ، الذي غيتسندا ي يل وميل مل سسةاملشار  

http://www.fao.org/3/ne970ar/ne970ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne970ar/ne970ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne970ar/ne970ar.pdf
mailto:CSG-Director@fao.org
mailto:FAO-Conference@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org


C 2021/DJ/1 Rev.1 

5 

 Máximo Toreroالسةيد  سةيتوىل تيسةري ااملسةتوى  ةرفيع ةضةمناقتفاعل  ينطوي على  حدث  وسةيعقي البيان الرئيسة

Cullen،  :رئيس اخلرباء االقتصاديني ا املنظمة، مبشاركة 
   دكتورJewel H. Bronaughنائي ويفير الزراعة ا الواليات املتحد  األمريكية ، 

 السيد  عايصاحي املVíctor Manuel Villalobos Arámbulaويفير الزراعة والتنمية الريفية ا املكسيك ، 

   صةةةةةةةةاحبة املعاي السةةةةةةةةيدThoko Didiza ويفير  الزراعة وإصةةةةةةةةالح األراضةةةةةةةة  والتنمية الريفية ا مجهورية ،
 جنوب أفريقيا

  صاحي املعاي السيدWilliam D. Dar مجهورية الفلبني، ويفير الزراعة ا 

  صةةةةةاحي املعاي السةةةةةيد سةةةةةعود  ن يود  ن أيد اابسةةةةة ، ويفير الزراعة وال رو  السةةةةةمكية واملوارد املائية ا
 سلطنة عمان

  يد ياسةةةةةةةةةةةةةةات الزراعة واألغذية Stefano Patuanelliصةةةةةةةةةةةةةةاحي السةةةةةةةةةةةةةةعةاد  السةةةةةةةةةةةةةة ة ا راجواا، ويفير سةةةةةةةةةةةةةة
 اإليطالية اجلمهورية

  ملنظمة األغذية والزراعةالدكتور شو دونيو، املدير العام 

 
 المنصة االفتراضية للدورة الثانية واألربعين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة 

 
جيويف للمندو ني املشةةةةةةةةةةةةةةاركني ا الدور  ال انية واألر عني مل يفر املنظمة الدخول إىل اجتماعات امل يفر واالطالع على الوثائق 

حيصةةةةل املندو ون على معلومات تسةةةةجيل الدخول  .اجلديد  االفرتاضةةةةيةواملعلومات املتصةةةةلة  امل يفر كافة من خالل املنصةةةةة 
ميكن الدخول إىل املنصةةةة االفرتاضةةةية للدور  و من خالل عناوين الربيد اإللكرتو  املسةةةتخدمة ا مرحلة تسةةةجيل املشةةةاركة. 

 ال انية واألر عني للم يفر على  ذا الرا ط  واسطة معلومات الدخول: 
http://fao.6connex.eu/event/conference/login 

 
 الوثائق

 
 ميكن تنزيل وثائق امل يفر من العنوان التاي:

documents/ar-of-/list2021http://www.fao.org/about/meetings/conference/c 
 

 معلومات للمشاركين
 

 ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن امل يفر من خالل الرا ط التاي:
http://www.fao.org/3/ng032ar/ng032ar.pdf 

http://fao.6connex.eu/event/conference/login
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/ar
http://www.fao.org/3/ng032ar/ng032ar.pdf

