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

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

 www.fao.orgموقع املنظمة 

 

A 

 اجمللس
 بعد املائة اخلمسونو احلادية الدورة

 3025 آذار/مارس 32-32روما، 

 عمل اليوم برنامج

 3025 آذار/مارس 34، الثالثاء

 
 

 القاعة احلمراء – الثالثةاجللسة العامة  (21.03 – 9.03)الساعة  الفرتة الصباحية

 للمناقشة والختاذ قرارتقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك دراسة تقرير االستعراض املستقّل:  22البند 

 (C 2015/26و C 2015/25)الوثيقتان 

 
CL 151/5 - ( 23( )الفقرة 1322مارس/آذار  22تقرير االجتماع املشرتك) 

(: 1322نوفمرب/تشرين الثاني  12-29متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )روما،  25البند 

 (CL 151/9)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 (C 2015/28 )الوثيقة للمناقشة والختاذ قرارتقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات:  21البند 

 
CL 151/4 -  (6تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )الفقرة 

  

 القاعة احلمراء – الرابعةاجللسة العامة  (29.33 - 22.03)الساعة  فرتة بعد الظهر

للمناقشـة و/أو  ( 1322فرباير/شـبا    12-10تقريـر الدورة املائـة للجنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة )      8البند 

 (CL 151/2)الوثيقة  قرارالختاذ 

 (CL 151/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اجمللس:  30البند 
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اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخـرى يف   22البند 

 (CL 151/LIM/1)الوثيقة لإلحاطة و/أو الختاذ قرار  :1326-1322الفرتة 

  للمناقشة و/أو الختاذ قرار :1322-1322برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  22البند 

 (CL 151/6)الوثيقة 

 أية مسائل أخرى 32البند 

 اجمللس أعضاء مكتب دورة

 Wilfred Ngirwa للمجلس: املستقلالرئيس 

 (مصر) مصطفى كمال حلمي الرئيس: نائبا

 Neil Briscoe ( املتحدةاململكة) 

 (.اهلند) Vimlendra Sharan رئيس جلنة الصياغة:

الربازيل، الصني، مصر،  األرجنتني، أسرتاليا،أفغانستان، اجلزائر،  تشكيل جلنة الصياغة:

االحتاد الروسي، اكستان، غابون، أملانيا، آيسلندا، اهلند، اليابان، ب

 الواليات املتحدة األمريكية

 األمانة

 Louis Gagnon :العاماألمني 

 Gabriella Piacentini العامة املساعدة: األمينة

 

 األحددددددداب اجلانبيددددددة  

 اليوم

: املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء 2اهلدف االسرتاتيجي 

 التغذية

 ( Bاملبنى ، B116قاعة إيران )القاعة  – 22.20-23.20 الساعة

لعمل على أن تكون الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر ا: 1اهلدف االسرتاتيجي 

 إنتاجية واستدامة

 (B، املبنى B116)القاعة قاعة إيران  – 24.20-22.20الساعة 

سدددرعة إلقددداء البياندددا    

توخيددال للدقددة رت الرت ددة 

الفوريددددددة وا ا ددددددر 

 رفيةاحَل

بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسـنى للمرتنيـني الفـورين نقـل     الكرام ُيذّكر املندوبون 

املنـدوبني التفضـل   السـادة  أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمـا يرجـى مـن    

ــة   ــخة إلكرتونيــــ ــديم نســــ ــق لبتقــــ ــاتهم )بنســــ  ( إىل: PDF أو    WORD بيانــــ

 Interpretation@fao.org-FAO املوعد احملدد إللقائها. وميكن إرسال التصويبات  لقب

 .3025 أبريل/نيسان 20قبل رفية إىل العنوان نفسه املدخلة على احملاضر احَل

mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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 النظددددددام ايلكرتوندددددد  

  لطلب الكالم

يرجى من السادة املندوبني الراغبني يف الكالم أن يضغطوا على الزّر األمحر املوجود علـى  

املنضدة أمامهم. وسيومض الضوء إىل حني بدء املندوب بالكالم. ويـرد ترتيـب املتحـدثني    

مبجـّرد  الكلمـة  تلقائيًا على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سحب طلـب  

 ى الزّر األمحر.الضغط جمددًا عل

أمسـاء  ستتضـمن فقـط   أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللـس   نظرا إىل التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، مبن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى مـن نييـع الـذين    

ـــادروا إىل    ــد، أن يب ـــاءهم بع ـــوا أمس ــجيل     مل يسجلـ ــا للتس ـــز تركي ــدى مرك ــك ل  ذل

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   

تغطية الشدبكة الالسدلكية   

( Wi-Fi )    ونقطددة الولددو

  إىل شبكة اينرتنت

نييـع  ( متاحـة داخـل    Wi-Fi ستكون خدمات اإلنرتنـ  بواسـطة الشـبكة الالسـلكية )    

 ويف البهو الرئيسي ويف نييع املقاصف. قاعات االجتماعات 

 :التاليــــة الســــّروينبغــــي لــــذلك اســــتخدام الشــــبكة واســــم املســــتخدم وكلمــــة 

 wifi2internet  : السّركلمة     Guest_Internet الشبكة:  

عضدددوية مدددل مددد  جلندددة 

الربندددامج وجلندددة املاليدددة 

وجلنة الشؤون الدسدتورية  

 والقانونية

استمارات الرتشيح لعضوية جلنة الربنامج وجلنة املاليـة وجلنـة الشـؤون الدسـتورية     ترد 

مرفقــة  1322 /حزيرانيونيــوإىل  1322 /متــوزالفــرتة مــن يوليوبالنســبة إىل والقانونيــة 

وينبغــــي إحالــــة 3CL152 (mm962a.pdf-http://www.fao.org/3/a .)/بالوثيقــــة 

إىل األمـني العـام للمـؤمتر واجمللـس     علـى النحـو الواجـب    استمارات الرتشيح بعد ملئها 

 .1322 /أيارمايو 12ثنني من يوم اإل 21.33الساعة حبلول 

 تطبيقال

"iFAOpermreps" 

للهواتف احملمولة متاحة للتنزيل مـن  " iFAOpermreps" لتطبيقلهناك نسخة حمدثة 

 ويتضــمن gateway/mobileapp/en/-http://www.fao.org/membersالربــا  التــالي: 

جلدول االجتماعات اليومي ودليل أرقام اهلاتف الداخلية ملوظفي الفاو  ذا التطبيق رابطاه

وقائمة املمثلني الدائمني املعتمدين لدى الفاو وكذلك رابطـا لوسـائط اإلعـالم االجتماعيـة.     

 Web@fao.org-CPACوميكن إرسال التعليقات إىل العنوان التالي: 

بوابة أعضاء املنظمة وعلى لوحة اإلعالنات على يف قسم أيضا متاح إن برنامج عمل اليوم  عمل اليومبرنامج 

 /http://www.fao.org/bodies/council/cl151/ar: على اإلنرتن  صفحة اجمللس

 

http://www.fao.org/3/a-mm962a.pdf
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