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

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

 

 

A 

 

 المجلس
 الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة

 2017ديسمبر/كانون األول  8 - 4روما، 

 برنامج عمل اليوم

 2017ديسمبر/كانون األول  4اإلثنين، 
 

 القاعة الحمراء –األولى الجلسة العامة  (12:30 – 09:30)الساعة  الفترة الصباحية
 

  الختاذ قراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 
 (CL 158/INF/3و CL 158/INF/1 Rev.2و CL 158/1 Rev.1)الوثائــق 

 ارالختاذ قر  انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها: 2البند 
 للمناقشة والختاذ قرار: 2019-2018التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  3البند 

 (CL 158/3 )الوثيقة

 (4تقرير الدورة الثانية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج )الفقرة  - CL 158/5الوثيقة  
 (17و 16تقرير الدورة التاسعة والستني بعد املائة للجنة املالية )الفقرتان  -  CL 158/7 الوثيقة
 (3تقرير االجتماع املشرتك )الفقرة  - CL 158/8 الوثيقة

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 19:00 - 14:30)الساعة  فترة بعد الظهر
 الحمراء القاعة –الجلسة العامة الثانية 

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة التاسعة والستني  4البند 
 (CL 158/8)الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار (: 2017بعد املائة للجنة املالية )نوفمرب/تشرين الثاين 



CL 158/OD/1 2 

 

 

 ( والثالثة والعشرين بعد املائة2017نوفمرب/تشرين الثاين  10-6تقريرا الدورتني الثانية والعشرين بعد املائة ) 5البند 
 للمناقشة والختاذ قرار( للجنة الربنامج: 2017نوفمرب/تشرين الثاين  21)

 (CL 158/12و CL 158/5)الوثيقتان 
 

  املائة( والثامنة والستني بعد 2017مايو/أيار  31-29تقارير الدورات السابعة والستني بعد املائة ) 6البند 
( 2017نوفمرب/تشرين الثاين  10-6( والتاسعة والستني بعد املائة )2017نوفمرب/تشرين الثاين  2-3)

 (CL 158/7و CL 158/6و CL 158/4)الوثائق  للمناقشة والختاذ قرارللجنة املالية: 
 

 2016منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  6-1 
 (C 2019/5 Bو C 2019/5 A)الوثيقتان 

 
 (CL 158/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات )الوثيقة  6-2 
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 األحداث الجانبية
 

ســــــــــيشــــــــــهد ادلس تنظيب عدد من األحداع اجلانبية. وميكن االطالع على قائمة األحداع 
 اجلانبية على العنوان التايل:

 events/ar/-http://www.fao.org/about/meetings/council/cl158/side 
 

سرعة إلقاء البيانات 
توخياً للدقة في  -

الترجمة الفورية 
 والمحاضر الَحرفية

قل أفكارهب بوترية معقولة ليتســل للمرت ني الفورين نيُذّكر املندوبون الكرام بضــرورة التثدع 
بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضــو . كما يرجى من الســادة املندوبني التفضــل بتقد  نســخة 

  ( وإرســـــــــــــــا ــا إىل:WORDإلكرتونيــة لبيــانــا ب )من املســــــــــــــتثســــــــــــــن أن تكون بنســــــــــــــق 
Interpretation@fao.org-FAO. وميكن إرســــــال التصــــــويبات  قبل املوعد احملدد إللقائها

 .2017ديسمبر/كانون األول  15حىت  املدخلة على احملاضر احَلرفية إىل العنوان نفسه
 

 النظام اإللكتروني
 لطلب الكلمة

 

ألمحر املوجود ايرجى من الســــــــادة املندوبني الراغبني يف القيام نداخلة أن يضــــــــ  وا على الزّر 
على املنضــــــــــــــدة أمامهب. وســــــــــــــيومل الضــــــــــــــوء إىل حني أخذ املندوب للكلمة. ويرد ترتي  
ة الرئيســية. وميكن ســث  طل  الكلمة  املتثدثني تلقائياً على الشــاشــة املوضــوعة فّو املنصــّ

 نجّرد الض ط جمدداً على الزّر األمحر.
 

ملشـــــــــاركني واملراقبني اليت تُرفق بتقرير ادلس تتضـــــــــمن فقط أ اء انظراً إىل أّن قائمة املندوبني  التسجيل
الذين سجلوا أ اءهب، نن فيهب املمثلون الدائمون، يرجى من  يع الذين مل يسجلــــــــــــــــــــــــــــــوا 
أ ـاءهب بعد، أن يبـادروا إىل ذلك لدى مركـز التسجيل اخلارجي )الكائن عند مدخل املنظمة 

 بالقرب من حم ة مرتو األنفاّ(. Viale Aventino يف
 

تغطية الشبكة 
 (Wi-Fi) الالسلكية

ونقطة الوصول إلى 
 شبكة اإلنترنت

 

( متاحة داخل  يع قاعات Wi-Fiســتكون خدمات اإلنرتنت بواســ ة الشــبكة الالســلكية )
 االجتماعات ويف البهو الرئيســـي ويف  يع املقا ـــس. ولالســـتفادة من هذه اخلدمات، ينب ي

 wifi2internetكلمة السّر:   "guest_internet" استخدام الشبكة:

إن برنامج عمل اليوم متا  أيضــــــــا يف قســــــــب لوحة اإلعالنات على البوابة اخلا ــــــــة بأعضــــــــاء  برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى  فثة ادلس على اإلنرتنت:

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl158/documents/ar/  
باست اعة املشاركني االستفادة من خدمة "ال باعة عند ال ل "، إذا اقتضت احلاجة، املتاحة  دورة موّفرة للورق

(. Aمركز خــــدمــــات املة ر، قــــاعــــة كوريــــا )ال ــــابق األول من املبل  الوثــــائق يفيف مكتــــ  
 تنزيل وثائــق ادلس من املوقــع التالـي: وميكن

/documents/ar/158http://www.fao.org/about/meetings/council/cl 
( يتيح للمشاركني احلصول بسهولة QRالستجابة السريعة )ل اً وحتمل  يع الوثائق أيضاً رمز 

 على نسخة إلكرتونية من الوثائق.

مشروع تقرير 
 المجلس

ة بأعضـــــاء البوابة اخلا ـــــعلى مشـــــروع تقرير ادلس  ســـــينشـــــر، توفري الوّر اشـــــيا مع مبادرة 
 .من البوابة السرّ احملمي بكلمة احليز يف  اتاحسيكون ماملنظمة و 
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