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 ؛ وهذه هي مبادرة من منظمة(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة  وميكن االطالع على وثائق أخرى على
 

A 

 اجمللس

 بعد املائة اخلمسونو الثانية الدورة

 1051 يونيو/حزيران 51روما، 

 عمل اليوم برنامج

 1051 يونيو/حزيران 51االثنني، 

 

 القاعة احلمراء –اجللسة العامة األوىل  (21.03 – 9.03)الساعة  الفرتة الصباحية

 

 5البند 

 

 (CL 152/INF/1و CL 152/1: الوثيقتان) الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين: 

 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس:  1البند 

 (CL 152/LIM/1 الوثيقة) الختاذ قراروأعضائها اإلثين عشر:  الربنامجانتخاب رئيس جلنة  3البند 

 (CL 152/LIM/2 الوثيقة) الختاذ قرار: وأعضائها اإلثين عشر املاليةانتخاب رئيس جلنة  4البند 

ــبعة:    1البند  ــائها الســ ــة وأعضــ ــتورية والقانونيــ ــلون الدســ ــة الشــ ــيس جلنــ ــاب رئــ ــرارانتخــ ــاذ قــ   الختــ

 (CL 152/LIM/3 الوثيقة )

 ملسائل الناشئة عن دورة امللمترا 6البند 

الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمـة األغذيـة والزراعـة واالجتماعـات الرئيسـية األخـرى          اجلدول  7البند 

 (CL 152/2 الوثيقة) الختاذ قرار: 1322-1322 الفرتة

كانون /ديسمرب - )نوفمرب/تشرين الثاني واخلمسني بعد املائة للمجلس الثالثةجدول األعمال امللقت للدورة  8البند 

 (CL 152/INF/2الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار(: األول

 ( CL 152/INF/4 )الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اجمللس:  10البند 

 أية مسائل أخرى 11البند 

 (CL 152/INF/3)الوثيقة  لإلحاطةاليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة:  املنتدياتالتطورات    9البند 
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 اجمللسأعضاء مكتب دورة  

 Wilfred Ngirwa الرئيس املستقل للمجلس

 

 األمانة

 Louis Gagnon :األمني العام

 Gabriella Piacentini :األمينة العامة املساعدة 
 

 

سررررعة القررراء البيانرررا    

توخيررال للد ررة رت الرت ررة 

الفوريررررررة وا ا ررررررر 

 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

 Council@fao.org-FAO املوعــد ادــدد إللقائهــا. وميكــن إرســال التصــويبات   لقبــ

 .1051 يونيو/حزيران 13 حّتىرفية إىل العنوان نفسه املدخلة على اداضر احَل

 النظررررررام ايلكرتونرررررر  

  لطلب الكالم

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

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

على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكـن سـحب الطلـب هـذا دجـّرد      تلقائيًا 

 الزّر األمحر. الضغط جمددًا على

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

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، دن 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 ــل ل  ذل

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   

تغطية الشربكة الالسرلكية   

( Wi-Fi )    ونقطررة الولررو

  اىل شبكة اينرتنت

 

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

 و  نييع املقاصف.  الرئيسيبهو الو  قاعات االجتماعات 

 :التاليــــة الســــّروينبغــــي لــــذلل اســــتخدام الشــــبكة واســــم املســــتخدم وكلمــــة 

 wifi2internet  : السّركلمة    "Guest_Internet "الشبكة:  
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