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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 36، اخلميس

 
 

 (D263قاعة امللك فيصل ) (01.11)الساعة الفرتة الصباحية 

 الرئيساجتماع أصدقاء  

 القاعة احلمراء – السادسةاجللسة العامة  (06.11)الساعة  فرتة بعد الظهر

 2البندددددد 

 )تكملة(

: 4102-4106)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانيةة للفةرتة    4102-4102اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (5 و 4، 0،2،3 مذكرات إعالمية رقم  C2015/3و C 2015/3)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 CL 151/3 -  (40-01تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )الفقرات 

 CL 151/4 –  (5تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )الفقرة 

 CL 151/5  - ( 6-2( )الفقرات 4105مارس/آذار  00تقرير االجتماع املشرتك) 

  

 (ُيعلن التوقيت الحقا) لجنة الصياغةل االجتماع الثاني 
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 اجمللس أعضاء مكتب دورة

 Wilfred Ngirwa للمجلس: املستقلالرئيس 

 (مصر) مصطفى كمال حلمي الرئيس: نائبا

 Neil Briscoe (اململكة املتحدة) 

 Godfrey Magwenzi )زمبابوي( 

 (.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

املستندة ختاذ القرارات ال  اإلحصائية الوطنيةات تعزيز القدر: 4-6اهلدف االسرتاتيجي  

 األدلة إىل

 (B، املبنى B116)القاعة قاعة إيران  - 22.20-23.20الساعة 

 اإلرث وآفاق املستقبل :4102السنة الدولية للزراعة األسريِّة 

 (Bاملبنى  ،B116إيران )القاعة  قاعة - 23.20-22.20الساعة 

سدددرعة إلقددداء البياندددا    

توخيددال للدقددة رت الرت ددة 

الفوريددددددة وا ا ددددددر 

 رفيةاحَل

بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسةنى للمرتنيةني الفةورين نقةل     الكرام ُيذّكر املندوبون 

املنةدوبني التفضةل   السةادة  أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمةا يرجةى مةن    

 ( إىل: PDF أو    WORD بيانةةةةةةاتسم )بنسةةةةةةق لبتقةةةةةةديم نسةةةةةةخة إلكرتونيةةةةةةة  

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

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

 النظددددددام ايلكرتونددددددي 

  لطلب الكالم

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

املنضدة أمامسم. وسيومض الضوء إىل حني بدء املندوب بالكالم. ويةرد ترتيةا املتحةدثني    

تلقائيًا على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سحا طلةا الكلمةة رجةّرد    

 الضغط جمددًا على الزّر األمحر.

أمسةاء  ستتضةمن فقةط   أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللة    نظرا إىل التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، رن فيسم املمثلون الدائمون، يرجى مةن نييةع الةذين    

mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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 ذلةةل لةةدى مركةةةز تركيةةا للتسةةجيل     مل يسجلةةةةوا أمسةةةاءهم بعةةد، أن يبةةةادروا إىل   

( Turkish Registration Centre ا ) مدخل املبنى  عندلكائن A .   

تغطية الشدبكة الالسدلكية   

( Wi-Fi )    ونقطددة الوصددو

  إىل شبكة اينرتنت

نييةع  ( متاحةة داخةل    Wi-Fi ستكون خدمات اإلنرتنة  بواسةطة الشةبكة الالسةلكية )    

 ويف البسو الرئيسي ويف نييع املقاصف. قاعات االجتماعات 

 :التاليةةةةة السةةةةّروينبغةةةةي لةةةةذلل اسةةةةتخدام الشةةةةبكة واسةةةةم املسةةةةتخدم وكلمةةةةة 

 wifi2internet  : السّركلمة     Guest_Internet الشبكة:  

عضدددوية مدددل مدددن جلندددة 

الربندددامج وجلندددة املاليدددة 

وجلنة الشؤون الدسدتورية  

 والقانونية

استمارات الرتشيح لعضوية جلنة الربنامج وجلنة املاليةة وجلنةة الشة ون الدسةتورية     ترد 

مرفقةةة  4102 /حزيرانيونيةةوإىل  4105 /متةةوزالفةةرتة مةةن يوليوبالنسةةبة إىل والقانونيةةة 

وينبغةةةةي إحالةةةةة 3CL152 (mm962a.pdf-http://www.fao.org/3/a .)/بالوثيقةةةةة 

إىل األمةني العةام للمة متر واجمللة      علةى النحةو الواجةا    استمارات الرتشيح بعد ملئسا 

 .4105 /أيارمايو 45ثنني من يوم اإل 04.11الساعة حبلول 

التطبيق 

"iFAOpermreps" 

" للسواتف احملمولة متاحة للتنزيل مةن  iFAOpermrepsهناك نسخة حمدثة للتطبيق "

 ويتضةةمن gateway/mobileapp/en/-http://www.fao.org/membersالةةرابط التةةالي: 

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

وقائمة املمثلني الدائمني املعتمدين لدى الفاو وكذلل رابطةا لوسةائط اإلعةالم االجتماعيةة.     

 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 اجملل 

 

http://www.fao.org/3/a-mm962a.pdf
http://www.fao.org/members-gateway/mobileapp/en/
mailto:CPAC-Web@fao.org
http://www.fao.org/bodies/council/cl151/ar/

