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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 32، اجلمعة

 
 

 القاعة احلمراء – السابعةاجللسة العامة  (03.90-03.90)الساعة  الفرتة الصباحية

 (CL 151/INF/4التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة: لإلحاطة )الوثيقة  21البند 

إلعصنار بنام يف ننانواتو وحالنة مكانجلنة ا نراد       ا يف حناالت الطنوارب بشن      عرض عنن اسنتجابة الوناو    

 لإلحاطةالصجلراوي يف مدغشقر: 

كبنار املسنلوليف يف املمثلينات الدائمنة النيت تو ند        اليت قام بها ن الزيارة امليدانيةمعلومات امل استخالص 

 لإلحاطة: (3002نونمرب/تشرين الثاني  90-39لسلوادور وكولومبيا )من إىل ا مقارها يف روما

 اعتماد التقرير 
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 اجمللس أعضاء مكتب دورة

 Wilfred Ngirwa للمجلس: املستقلالرئيس 

 (مصر) مصطوى كمال حلمي الرئيس: نائبا

 Neil Briscoe (اململكة املتجلدة) 

 Godfrey Magwenzi )زمبابوي( 

 (.اهلند) Vimlendra Sharan رئيس جلنة الصياغة:

الربازيل، الصيف، مصر،  األر نتيف، أسرتاليا،أنغانستا ، ا زائر،  تشكيل جلنة الصياغة:

االحتاد الروسي، اكستا ، غابو ، أملانيا، آيسلندا، اهلند، اليابا ، ب

 الواليات املتجلدة األمريكية

 األمانة

 Louis Gagnon :العاماألمني 

 Gabriella Piacentini العامة املساعدة: األمينة
 

 اجلانبيددددددة األحدددددددا  

 اليوم

 نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكواءة : متكيف4اهلدف االسرتاتيجي  

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

األمن الغذائي: لتجلقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية و منظمة األغذية والزراعةكة اشر

 الواقع لتطبيقات النووية على أرضالكبري لالت ثري 

 (Bاملبنى  ،B116إيران )القاعة  قاعة - 24.20-22.20الساعة 

سدددرعة إلقددداء البياندددا    

توخيددال للدقددة رت الرت ددة 

الفوريددددددة وا ا ددددددر 

 رفيةاحَل

بضرورة التجلدث بوترية معقولة ليتسننى للمرتنينيف الونورين نقنل     الكرام ُيذّكر املندوبو  

التوضنل   املنندوبيف السنادة  أنكارهم ب كرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمنا ير نى منن    

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

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

 .3025 أبريل/نيسان 20قبل رنية إىل العنوا  نوسه املدخلة على احملاضر احَل

 النظددددددام ايلكرتوندددددد  

  لطلب الكالم

ير ى من السادة املندوبيف الراغبيف يف الكالم أ  يضغطوا على الزّر األمحر املو ود علنى  

املنضدة أمامهم. وسيومض الضوء إىل حيف بدء املندوب بالكالم. وينرد ترتينا املتجلندثيف    

ئيسية. وميكن سجلا طلنا الكلمنة رجنّرد    تلقائيًا على الشاشة املوضوعة نوق املنّصة الر

 الضغط جمددًا على الزّر األمحر.

أمسناء  ستتضنمن نقنط   أّ  قائمة املندوبيف واملراقبيف اليت سُترنق بتقرير اجمللن    نظرا إىل التسجيل

املشاركيف الذين سجلوا أمساءهم، رن نيهم املمثلو  الدائمو ، ير ى منن نيينع النذين    

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

mailto:FAO-Interpretation@fao.org


3 CL 151/OD/5 

 

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   

تغطية الشدبكة الالسدلكية   

( Wi-Fi )    ونقطددة الولددو

  إىل شبكة اينرتنت

نيينع  ( متاحنة داخنل    Wi-Fi ستكو  خدمات اإلنرتنن  بواسنطة الشنبكة الالسنلكية )    

 ويف البهو الرئيسي ويف نييع املقاصف. قاعات اال تماعات 

 :التاليننننة السننننّروينبغنننني لننننذلل اسننننتخدام الشننننبكة واسننننم املسننننتخدم وكلمننننة 

 wifi2internet  : السّركلمة     Guest_Internet الشبكة:  

عضدددوية مدددل مددد  جلندددة 

الربندددامج وجلندددة املاليدددة 

وجلنة الشؤون الدسدتورية  

 والقانونية

استمارات الرتشيح لعضوية  نة الربنامج و نة املالينة و ننة الشنلو  الدسنتورية     ترد 

مرنقننة  3002 /حزيرا يونيننوإىل  3002 /متننوزالوننرتة مننن يوليوبالنسننبة إىل والقانونيننة 

وينبغنننني إحالننننة 3CL152 (mm962a.pdf-http://www.fao.org/3/a .)/بالوثيقننننة 

إىل األمنيف العنام للمنلمتر واجمللن      علنى النجلنو الوا نا    استمارات الرتشيح بعد ملئها 

 .3002 /أيارمايو 32ثنيف من يوم اإل 03.00الساعة حبلول 

التطبيق 

"iFAOpermreps" 

" للهواتف احملمولة متاحة للتنزيل منن  iFAOpermrepsهناك نسخة حمدثة للتطبيق "

 ويتضننمن gateway/mobileapp/en/-http://www.fao.org/membersالننرابط التننالي: 

 دول اال تماعات اليومي ودليل أرقام اهلاتف الداخلية ملوظوي الواو  ذا التطبيق رابطاه

وقائمة املمثليف الدائميف املعتمدين لدى الواو وكذلل رابطنا لوسنائط اإلعنالم اال تماعينة.     

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

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

 /http://www.fao.org/bodies/council/cl151/ar: على اإلنرتن  صوجلة اجملل 

 

http://www.fao.org/3/a-mm962a.pdf
http://www.fao.org/members-gateway/mobileapp/en/
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