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 ؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة(QR) االستجابة السريعةميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 

 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 www.fao.orgموقع املنظمة 

 

A 

 اجمللس
 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 1014 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 عمل اليوم برنامج

 1014 كانون األول/ديسمرب 5، اجلمعة

 

 

 الفرتة الصباحية

 (21.03 – 9.03)الساعة 

 القاعة احلمراء – السادسةاجللسة العامة 

 (CL 150/INF/4)الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة:  19البند 

 لإلحاطةيبوال واألمن الذذائي واستجابة املنظمة:: اإلعرض بشأن  

 الدائمة  املمثليات يفكبار املسؤولني ليدانية املزيارة ال بشأناستخالص املعلومات  

  1322يف عام  ة وسلطنة عمانددولة اإلمارات العربية املتح إىلروما  اليت توجد مقارها يف

 لإلحاطة(: 1322أكتوبر/تشرين األول  21-12)

  

 فرتة بعد الظهر

 (21.33 )الساعة

 القاعة احلمراء – السابعةاجللسة العامة 

 اعتماد التقرير 
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 اجمللس أعضاء مكتب دورة

 Wilfred Ngirwa للمجلس: املستقلالرئيس 

 (بنذالديش) Mafizur Rahman نواب الرئيس:

 Maria Laura da Rocha الربازيل() 

 Serge Tomasi (فرنسا.) 

 (آيسلندا) Jón Erlingur Jónassonالسيد  رئيس جلنة الصياغة:

كندا، شيلي، فرنسا، األردن، أفذانستان، األرجنتني، أسرتاليا،  تشكيل جلنة الصياغة:

االحتاد الروسي،  مجهورية كوريا، الربتذال،ليربيا، باكستان، 

 زمبابوي

 األمانة

 Louis Gagnon :العاماألمني 

 Gabriella Piacentini العامة املساعدة: األمينة

 

 : الرتبة أساس للزراعة األسريةيوم الرتبة العاملي اجلانبية اليوم األحداث

 (البهو الرئيسي ،الطابق األرضي) مركز الشيخ زايد – 14.40-11.45الساعة 

سررررعة القررراء البيانرررا    

توخيررال للد ررة رت الرت ررة 

الفوريررررررة وا اضررررررر 

 رفيةاحَل

بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسننى للمرتمجنني الرنورين نقنل     الكرام  ُيذّكر املندوبون

املنندوبني الترضنل   السنادة  أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمنا يرجنى منن    

 ( إىل: PDF أو    WORD بياننننننناتهم )بنسننننننق  لبتقننننننديم نسننننننخة إلكرتونيننننننة  

 Council@fao.org-FAO املوعنند ادنندد إللقائهننا. وميكننن إرسننال التصننويبات   لقبنن

 .1014 كانون األول/ديسمرب 11قبل رفية إىل العنوان نرسه املدخلة على اداضر احَل

 النظررررررام ايلكرتونرررررري 

  لطلب الكالم

يرجى من السادة املندوبني الراغبني يف الكالم أن يضذطوا على الزّر األمحر املوجود علنى  

املنضدة أمامهم. وسيومض الضوء إىل حني بدء املندوب بالكالم. وينرد ترتينا املتحندثني    

على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكنن سنحا الطلنا هنذا دجنّرد      تلقائيًا 

 الزّر األمحر. الضذط جمددًا على

أمسناء   ستتضنمن فقنط  أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللن    نظرا إىل التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، دن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى منن مجينع النذين    

 ذلننل لنندى مركنننز تركيننا للتسننجيل     مل يسجلننننوا أمسننناءهم بعنند، أن يبنننادروا إىل   

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   
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تغطية الشربكة الالسرلكية   

( Wi-Fi )   ونقطررة الولررول

  اىل شبكة اينرتنت

 

مجينع  ( متاحنة داخنل    Wi-Fi ستكون خدمات اإلنرتنن  بواسنطة الشنبكة الالسنلكية )    

 ويف مجيع املقاصف. الرئيسيبهو الويف قاعات االجتماعات 

 :التاليننننة السننننّروينبذنننني لننننذلل اسننننتخدام الشننننبكة واسننننم املسننننتخدم وكلمننننة 

 :wifi2internet  : :السّركلمة     "Guest_Internet : الشبكة: 

 


