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 المجلس
 بعد المائة الستونالدورة 

 2018 كانون األول/ديسمبر 7 - 3روما، 

 برنامج عمل اليوم

 2018 كانون األول/ديسمبر 3اإلثنين، 
 

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

 CL 160/1 Rev.2)الوثائق  الختاذ قراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 
 (CL 160/INF/3و CL 160/INF/1 Rev.1و

 
 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  2البند 
 الفنية: تقارير اللجان 3البند 

 
 :(2018أكتوبر/تشرين األول  5-1تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة ) 3-1 

 (C 2019/21 Rev.1)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 
: (2018سبتمرب/أيلول  28-26تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السلع ) 3-2 

 (C 2019/22)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 

 : (2018يوليو/متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك ) 3-3 
 (C 2019/23)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
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 القاعة الحمراء –الجلسة العامة الثانية  أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 19.00-14.30)الساعة فترة بعد الظهر 

 
 3البند 

 )تكملة(
 تقارير اللجان الفنية:

 :(2018يوليو/متوز  20-16تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات ) 3-4 
 (C 2019/24)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:   19البند 

 (CL 160/INF/4)الوثيقة 
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 األحداث الجانبية
 

اجمللس تنظيم عــدد من األحــداا اجلــانبيــة. وميكن االطالع على قــائمــة دورة شــــــــــــــهــد تســــــــــــــ
 األحداا اجلانبية على العنوان التايل:

 /arevents/-http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/side 
 

سرعة إلقاء البيانات 
توخياً للدقة في  -

الترجمة الفورية 
 والمحاضر الَحرفية

بضــرورة التثدا بوت ة معقولة ليتســم للمالني الفورين نقل أفكارهم  ميُذّكر املندوبون الكرا
بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضــو . كما يرجى من الســادة املندوبني التفضــل بتقد  نســخة 

  ( وإرســـــــــــــــا ــا إىل:WORDبيــانــاهتم )من املســــــــــــــتثســــــــــــــن أن تكون بنســــــــــــــق عن إلكاونيــة 
Interpretation@fao.org-FAO  وميكن إرســــال التصــــويبات . قبل املوعد احملدد إللقائها

 .2018 ديسمبر/كانون األول 14حىت  املدخلة على احملاضر احَلرفية إىل العنوان نفسه
 

 النظام اإللكتروني
 لطلب الكلمة

 

يضــــــــغطوا على الزّر األدر املوجود  يرجى من الســــــــادة املندوبني الراغبني يف القيام نداخلة أن
على املنضــــــــــــــدة أمامهم. وســــــــــــــيومل الضــــــــــــــوء إىل حني أخذ املندوب للكلمة. ويرد ترتي  
ة الرئيســية. وميكن ســث  طل  الكلمة  املتثدثني تلقائياً على الشــا ــة املوضــوعة فّو املنصــّ

 نجّرد الضغط جمدداً على الزّر األدر.
 

املندوبني واملراقبني اليت تُرفق بتقرير اجمللس تتضـــــــــمن فقط أمساء املشـــــــــاركني نظراً إىل أّن قائمة  التسجيل
الذين سجلوا أمساءهم، نن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى من ليع الذين مل يسجلــــــــــــــــــــــــــــــوا 
أمسـاءهم بعد، أن يبـادروا إىل ذلك لدى مركـز التسجيل اخلارجي )الكائن عند مدخل املنظمة 

 القرب من حمطة ماو األنفاّ(.ب Viale Aventino يف
 

تغطية الشبكة 
 (Wi-Fi) الالسلكية

ونقطة الوصول إلى 
 شبكة اإلنترنت

 

( متاحة داخل ليع قاعات Wi-Fiســتكون خدمات اإلنانت بواســطة الشــبكة الالســلكية )
االجتماعات ويف البهو الرئيســـي ويف ليع املقا ـــس. ولالســـتفادة من هذه اخلدمات، ينبغي 

 wifi2internetكلمة السّر: و  "guest_internet" استخدام الشبكة:

إن برنامج عمل اليوم متا  أيضــــــــا يف قســــــــم لوحة اإلعالنات على البوابة اخلا ــــــــة بأعضــــــــاء  برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى  فثة اجمللس على اإلنانت:

/http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar 
 

باستطاعة املشاركني االستفادة من خدمة "الطباعة عند الطل "، إذا اقتضت احلاجة، املتاحة  دورة موّفرة للورق
(. Aمركز خــــدمــــات املةمتر، قــــاعــــة كوريــــا )الطــــابق األول من املبم  الوثــــائق يفيف مكتــــ  

 تنزيل وثائــق اجمللس من املوقــع التالـي: وميكن
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar/ 

( يتيح للمشــاركني احلصــول بســهولة QRالســتجابة الســريعة )ل اً وحتمل ليع الوثائق أيضــاً رمز 
 على نسخة إلكاونية من الوثائق.

مشروع تقرير 
 المجلس

احملمي بكلمة ز احليّ يف  اتاحممشـــــــروع تقرير اجمللس  ســـــــيكون، توف  الوّرمتا ـــــــيا مع مبادرة 
 .األعضاء يف املنظمة من بوابة السرّ 
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