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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات 

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 اجمللس
 بعد املائة األربعونو الرابعةالدورة 

 1011 حزيران/يونيو 11-11روما، 

 اليوم برنامج عمل

 1011 حزيران/يونيو 11 االثنني،

 
 

 القاعة احلمراء –اجللسة العامة األوىل    الفرتة الصباحية

 (03.03 – 9.03الساعة )
 

 CL 144/INF/1 و CL 144/1الوثرائق  ) الختاذ قررار : اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 1البند 

 (CL 144/INF/8 و

 الختاذ قرار: اب للرئيس وتعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيهاانتخاب ثالثة نّو 1البند 

 :إذا دعت احلاجة ، مبا يف ذلكختاذ قرارالللمناقشة و: املسائل الدستورية والقانونية األخرى 11البند 

األغذيرة   ملوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضرور اجتماعرات منظمرة   الدعوات ا 1-11البند  

 والزراعة

 (C 2013/10الوثيقة )الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة  1-11البند  

 حملة عامة يقدمها رؤساء املؤمترات اإلقليمية: املؤمترات اإلقليمية 8البند 

 ئثني للمرؤمتر اإلقليمرري اسريا واحملرري  ا رراد  والرر ال احلاديرة تقريرر الرردورة   1-8البند   

 (CL 144/5الوثيقة ( )3303 آذار/مارس 01-03، فييت نام هانوي،)

تقريرر الردورة ال انيررة والر الثني للمرؤمتر اإلقليمرري ألمريكرا الالتينيرة والب ررر        1-8البند  

 (3303 آذار/مرررارس 03-31، األرجنرررتني بررروينس آيررررس، ) الكررراريي

 (CL 144/7 الوثيقة)
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 براوو، أذربياران،  ) تقرير الدورة ال امنة والعشرين للمرؤمتر اإلقليمري ألوروبرا    3-8البند 

 (CL 144/6الوثيقة ( )3303 نيسان/أبريل 01-33

 برازافيل، الكونغرو، )تقرير الدورة السابعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  1-8البند  

 (CL 144/4الوثيقة ( )3303 نيسان/أبريل 30-31

رومررا، ) :والر الثني للمرؤمتر اإلقليمري للشررد األدنرى      احلاديرة تقريرر الردورة    1-8البند  

 (CL 144/8الوثيقة ) (3303 أيار/مايو 01-01 إيطاليا،

 أوترراوا، ونرردا،)مسرراهمة املررؤمتر اإلقليمرري غررري الرارري ألمريكررا الشررمالية   6-8البند  

 (CL 144/LIM/4الوثيقة ( )3303نيسان /أبريل 0-5

 

 ،Evo Morales Aymaكلمة يلقيها أمام اجمللس فخامة السيد 

 رئيس دولة بوليفيا املتعددة القوميات
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 القاعة احلمراء –اجللسة العامة الثانية   فرتة بعد الظهر

 (إذا دعت احلاجة حتى وقت الحقأو  01.03 – 01.03الساعة )

 (C 2013/8الوثيقة ) أو الختاذ قرار/للمناقشة و :3300-3303 تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة 3البند 

، (3303حزيرران  /يونيرو  0 –أيرار  /مايو 00)تقرير االجتماع املشرتك  – CL 144/16الوثيقة  

 0الفقرة 

  

يف  والتوجهرات  3300 التقرير السنوي عن خطرة العمرل الفوريرة لسرنة     –خطة العمل الفورية  1البند 

 (CL 144/10الوثيقة ) قراروالختاذ  للمناقشة: 3303 سنة

تقرير الدورة احلادية وال الثني للمؤمتر اإلقليمي اسيا واحملي  ا ادئ،  – CL 144/5الوثيقة  

 11الفقرة 

تقرير الدورة ال انية وال الثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينيرة ومنطقرة    – CL 144/7الوثيقة  

 الب ر الكاريي

 تقرير الدورة ال امنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا – CL 144/6الوثيقة  

 تقرير الدورة السابعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا – CL 144/4الوثيقة  

 تقرير الدورة الواحدة وال الثني للمؤمتر اإلقليمي للشرد األدنى – CL 144/8الوثيقة  

 قليمي غري الراي ألمريكا الشماليةمساهمة املؤمتر اإل – CL 144/LIM/4الوثيقة  

 تقريرررر الررردورة ال ال رررة واألربعرررني بعرررد املائرررة للانرررة املاليرررة   – CL 144/12الوثيقرررة  

 01و 05، الفقرتان (3303أيار /مايو 1-00)

 5-0، الفقرات (أيار/مايو 1)تقرير االجتماع املشرتك  – CL 144/13الوثيقة  

  

 (CL 144/15الوثيقة ) الختاذ قراروللمناقشة  :ية وطريقة عملهاهيكل املكاتب امليدان 1البند 

تقرير الدورة الواحدة وال الثني للمؤمتر اإلقليمي اسيا واحملي  ا رادئ،   –  CL 144/5الوثيقة 

 51-11الفقرات 

ة تقرير الدورة ال انية وال الثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينيرة ومنطقر   –  CL 144/7الوثيقة 

 51-11و 05الب ر الكاريي، الفقرات 

 51-50تقرير الدورة ال امنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا، الفقرات  –  CL 144/6الوثيقة 

-05تقرير الدورة السابعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، الفقررات   –  CL 144/4الوثيقة 

13 ،51-10 

 ورة الواحرردة والرر الثني للمررؤمتر اإلقليمرري للشرررد األدنررى،تقريررر الررد –  CL 144/8الوثيقررة 

 10-15الفقرات 
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 مسرراهمة املررؤمتر اإلقليمرري غررري الرارري ألمريكررا الشررمالية،    –  CL 144/LIM/4الوثيقررة

 33و 01-05الفقرات 

، (3303حزيرران  /يونيرو  0 -أيرار  /مرايو  00)تقرير االجتماع املشرتك  –  CL 144/16الوثيقة 

 00-00الفقرات 

 

جتنبًا للتكرار يف الكلمات اليت يلقيها املشاركون يف الدورة، يرجى من السادة األعضاء االطالع على التوجيهات  *

املعطاة حول مواضيع حمددة يف تقارير جلان اجمللس واملؤمترات اإلقليمية يف إطار البنود املتصلة بها من جدول 

 . باخلط املائل بعد اإلشارة إىل الوثيقة املرجعية الرئيسيةوُيشار إىل كل تقرير من التقارير . األعمال

 
 

تدعو املم لية الدائمة لدولة بوليفيا املتعددة القوميات لدى منظمة األغذية والزراعة املندوبني احلاضرين يف الدورة الرابعة 

 .واألربعني بعد املائة للمالس حلفل استقبال لتذود الكينوا

 (Bالطابق ال امن، املبنى ) قاعة إندونيسيا يف 13:00على الساعة  1011حزيران /يونيو 11اليوم، 

 
 
 
 

 

 

سرعة إلقاء البيانات 

توخيًا للدقة يف الرتمجة 

الفورية واحملاضر 

 رفيةاحَل

بوترية معقولة ليتسنى للمرتمجني الفورين نقل بضرورة الت دث الكرام  ُيذّور املندوبون

املندوبني التفضل بتقديم السادة وما يرجى من . أفكارهم بأورب قدر ممكن من الدقة والوضوح

 Council@fao.org-FAO : إىل(  PDF أو   WORD  بنسق )بياناتهم عن نسخة إلكرتونية 

رفية إىل وميكن إرسال التصويبات املدخلة على احملاضر احَل. احملدد إللقائهااملوعد  لقب

 .3303 حزيران/يونيو 33قبل العنوان نفسه 

 

النظام اإللكرتوني لطلب 

 الكالم

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

وسريد تلقائيًا ترتيب . ىل حني بدء املندوب بالكالموسيومض الضوء إ. املنضدة أمامهم

وميكن للمندوبني س ب طلبهم . املت دثني على الشاشة املوضوعة خلف املنّصة الرئيسية

 .هذا مباّرد الضغ  جمددًا على الزّر األمحر

 

اء أاسوف تقتصر على أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللس  مبا التسجيل

املشاروني الذين سالوا أااءهم، مبن فيهم املم لون الدائمون، يرجى من مجيع الذين مل 

 Turkish )ذلك لدى مرورز ترويا للتسايل  يسالرروا أاراءهم بعد، أن يبرادروا إىل

Registration Centre  ) الكائن يف مدخل املبنى A .   
 

mailto:FAO-Council@fao.org
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إللكرتوني اخلاص وقع اامل

  لممثلني الدائمنيب

ُيتيح املوقع اإللكرتوني اخلاص باملم لني الدائمني، الذي يعترب قناة التواصل الرئيسية مع 

وميكن . املم لني الدائمني، إمكانية االطالع على املعلومات املتعلقة باحلوومة واإلدارة

عن   /http://permreps.fao.org : الوصول إىل هذا املوقع اإللكرتوني على العنوان التالي

وللراغبني . رسلت إىل مجيع املم ليات الدائمةاليت ُأ سّرالطريق إدخال اسم املستخدم وولمة 

الكتابة إىل عنوان ، يرجى عليهيف االطالع على عرض توضي ي للموقع أو إبداء مالحظاتهم 

  . Web@fao.org-CSCC : الربيد اإللكرتوني التالي

تغطية الشبكة الالسلكية 

( Wi-Fi )  ونقطة الوصول

  إىل شبكة اإلنرتنت

متاحة للمشاروني داخل (  Wi-Fi )ستكون خدمات اإلنرتنت بواسطة الشبكة الالسلكية 

ولالستفادة من هذه . (Polish Bar)ويف املقهى البولندي  قاعات االجتماعات وحو ا

جمّهز (  PDA )خلدمة، ينبغي استخدام جهاز ومبيوتر حممول أو مساعد رقمي شخصي ا

، 802.11aاملعايري احمللّية الالسلكية، طبقًا ألحد   LAN بإمكانية استخدام شبكة 

 802.11b   ،  802.11g    802.11أوn . وينبغي لذلك استخدام الشبكة واسم املستخدم وولمة

 :التالية السّر

 wifi2internet  : السّرولمة     visitor : اسم املستخدم    Guest_Internet  :الشبكة 

مروز سلوفاويا الواقعني يف الطابق يف توجد نقاط نفاذ إىل اإلنرتنت يف مكتبة ديفيد لوبني و

 .على التوالي  B و  A األرضي من املبنيني 
 

 

 

 

 أعضاء مكتب الدورة

 Luc Guyau :الرئيس املستقل للمجلس

 ألمانةا

 Louis Gagnon :العاماألمني 

 Barbara Ekwall :العامة املساعدة األمينة

 

http://permreps.fao.org/
mailto:CSCC-Web@fao.org

