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 ؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة

 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 www.fao.orgموقع املنظمة 

 

A 

 اجمللس
 بعد املائة األربعونو التاسعةالدورة 

 0264 يونيو/حزيران 02-61روما، 

 عمل اليوم برنامج

 0264 حزيران/يونيو 61االثنني، 

 

 

 القاعة احلمراء –اجللسة العامة األوىل  (21.33 – 9.03)الساعة  الفرتة الصباحية

 الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  6البند 

  (CL 149/INF/3و CL 149/INF/1 Rev.2و CL 149/1 Rev.1)الوثائــق: 

 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  0البند 

 الدستورية والقانونية األخرى: للمناقشة والختاذ قرار، مبا يف ذلك إذا دعت احلاجة:املسائل  9البند 

 الدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة 9-6 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 9-0 

 املؤمترات اإلقليمية: 4البند 

  ي((-)و4تقرير الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنـة الننـام) )الرقـرة     - CL 149/5الوثيقة   

 د((-)ج4( )الرقرة 1324مايو/أيار  12تقرير االجتماع املشرتك ) - CL 149/6الوثيقة 
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 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى 4-6 

 (C 2015/18)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 1324فناير/شباط  12-14)روما، إيطاليا، 

 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني آلسيا واحمليط اهلادئ 4-0 

 للمناقشة والختاذ قرار(: 1324مارس/آذار  24-23 )أوالن باتور، منغوليا،

 (C 2015/15)الوثيقة 

 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألفريقيا 4-3 

 للمناقشة والختاذ قرار(: 1324مارس/آذار  12-14 )تونس، اجلمهورية التونسية،

 (C 2015/14)الوثيقة 

 تقرير املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرين ألوروبا 4-4 

 للمناقشة والختاذ قرار(: 1324أبريل/نيسان  4-2)بوخارست، رومانيا، 

 (C 2015/16 Corr.1 و C 2015/16 تان)الوثيق

 تقرير املؤمتر اإلقليمي الثالث والثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 4-5 

 (C 2015/17)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 1324مايو/أيار  9-6 )سنتياغو، شيلي،

 مساهمات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 4-1 

 للمناقشة والختـاذ قـرار  (: 1324أبريل/نيسان  26-21)واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية، 

 (C 2015/LIM/1)الوثيقة 

 

 فرتة بعد الظهر

 ، أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر(21.03 - 24.03)الساعة 

 

 القاعة احلمراء –اجللسة العامة األوىل 

 (C 2015/8)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار: 1320-1321تقرير تنريذ النام) للررتة  3البند 

 

 (0و 1 ( )الرقرتان1324مايو/أيار  12تقرير االجتماع املشرتك ) - CL 149/6الوثيقة  

 

  للمناقشة و/أو الختاذ قرارآخر املعلومات عن االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة:  62البند 

 (CL 149/LIM/4و CL 149/INF/9)الوثيقتان 
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حرـل تقـديا اجلـوائز للبلـدان الـز أحـر ت        – 63.22 السااعة  إىل 60.22 الساعة من اليوماالجتماعات اجلانبية 

 (A، املبنى A121)القاعة احلمراء، الغرفة  يف مكافحة اجلوع متميزًاتقدمًا 

 حدث خاص تستضيره اململكة املغربية 69.32إىل الساعة  61.32من الساعة 

 املعارض()مركز الشيخ  ايد، الطابق األرضي، بهو 

الستخدام احلصري للممثلني الدائمني الـذين ضضـرون   هي لقاعة سلوفاكيا للمندوبني  إن قاعة سلوفاكيا للمندوبني

ثالث شاشات عرض لتمكني املنـدوبني مـن متابعـة وقـائع      اجتماعات املنظمة. ومت وضع

جلسات اجمللس. وهناك أيضًا مثاني حمطات عمل وطابعـة وهاترـان فضـاًل عـن وجـود      

 موظف من املنظمة ملساعدة األعضاء.

سرعة إلقاء البيانات توخيًا 

للدقاة   الرتةاة الفوريااة   

 رفيةواحملاضر احَل

بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسنى للمرتمجني الرورين نقل الكرام  ُيذّكر املندوبون

املندوبني الترضل السادة أفكارها بأكن قدر ممكن من الدقة والوضوح. كما يرجى من 

 ( إىل: PDF أو    WORD بياناتها )بنسق عن بتقديا نسخة إلكرتونية 

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

 .0264 يونيو/حزيران 02قبل رفية إىل العنوان نرسه املدخلة على احملاضر احَل

 النظام اإللكرتوني

  لطلب الكالم

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

أمامها. وسيومض الضوء إىل حـني بـدء املنـدوب بـالكالم. ويـرد تلقائيـًا ترتيـ         املنضدة 

املتحدثني على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سح  الطل  هذا مبجـّرد  

 الضغط جمددًا على الزّر األمحر.

أمساء تصر على سوف تقأّن قائمة املندوبني واملراقبني الز سُترفق بتقرير اجمللس  مبا التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمساءها، مبن فيها املمثلون الدائمون، يرجى من مجيع الذين 

 ذلك لدى مركـز تركيا للتسجيل مل يسجلــوا أمسـاءها بعد، أن يبـادروا إىل

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   

  البوابة اخلاصة

  بأعضاء الفاو

، األعضاء، الذي يعتن قناة التواصل الرئيسية مع البوابة اخلاصة بأعضاء الراوتيح ُت

إمكانية االطالع على املعلومات املتعلقة باحلوكمة واإلدارة. وميكن الوصول إىل هذا املوقع 

عن  :gateway/en/-//www.fao.org/membershttp اإللكرتوني على العنوان التالي: 

رسلت إىل مجيع املمثليات الدائمة. الز ُأ السّرطريق إدخال اسا املستخدم وكلمة 

، يرجى عليهوللراغبني يف االطالع على عرض توضيحي للموقع أو إبداء مالحظاتها 

وستكون . Web@fao.org-CPAC النيد اإللكرتوني التالي: الكتابة إىل عنوان 

التسجيالت الصوتية جملريات الدورة متاحة يف اجملال احملدود النراذ يف البوابة 

 اخلاصة باألعضاء.

mailto:FAO-Council@fao.org
http://www.fao.org/members-gateway/en/
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تغطيااة الكاابكة الالساالكية 

( Wi-Fi )  ونقطة الوصول إىل

  شبكة اإلنرتنت

 

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

ــع املقاصــف. وباســتطاعة املشــاركني   قاعــات االجتماعــات  ــارض ويف مجي ويف بهــو املع

اجملهزين بأجهزة كمبيوتر حممولة أو هواتف ذكية أو لوحات إلكرتونية مزودة بإمكانية 

 االسترادة من هذه اخلدمـة باختيـار شـبكة   احمللّية الالسلكية، (  LAN ) استخدام شبكة

"guest_internet ." التالية السّرواسا املستخدم وكلمة وينبغي لذلك استخدام الشبكة: 

 wifi2internet  : السّركلمة    visitor اسا املستخدم:     Guest_Internet الشبكة:  

رمز االستجابة السريعة 

 (QR)رمز 

 

على الرتوي) الستخدام رمو  االستجابة السريعة لتحميل املطبوعات ووثائق تعمل املنظمة 

 االجتماعات على األجهزة النقالة مثل األجهزة اللوحية واهلواتف الذكية.

يوجد رمز لالستجابة السريعة على صرحة الغالف يف الوثائق ومطبوعات الراو وهو يوجه 

 القارئ إىل النسخ اإللكرتونية.

 
 
 


