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

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

MY488/A 

A 

 

 المجلس
 بعد المائة ستونالالدورة 

 2018 ديسمبر/كانون األول 7 - 3روما، 

 برنامج عمل اليوم

 2018 ديسمبر/كانون األول 5، األربعاء
 
 

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

 5البند 

 )تكملة(
للمناقشة (: 2018نوفمرب/تشرين الثاين  16-12تقرير الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج )

 (CL 160/3)الوثيقة  والختاذ قرار
 برنامج األغذية العاملي:  9البند 

  قرار الختاذ :العاملي األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس يف أعضاء ستة انتخاب 9-1 

 (CL 160/LIM/4 Rev.1و CL 160/7 Rev.1 الوثيقتان)
: 2017التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  9-2 

 (CL 160/8)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
 (:2018أكتوبر/تشرين األول  19-15األمن الغذائي العاملي )تقرير الدورة اخلامسة واألربعني للجنة  8البند 

 (C 2019/20)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 (:2018أكتوبر/تشرين األول  24-22تقريـر الدورة السابعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) 7البند 

 (CL 160/2 Rev.1)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
( والدورة احلادية 2019الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس )أبريل/نيسان  13بند ال

 (CL 160/6)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 2019واألربعني للمؤمتر )يونيو/حزيران 
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 قرار اختاذ أو/و للمناقشة: الدولية والسنوات األيام 11البند 
  (CL 160/10السنة الدولية للفاكهة واخلضار )الوثيقة  11-1 
 (67تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة )الفقرة  – C 2019/21 Rev.1 الوثيقة  
 (CL 160/11 Rev.2السنة الدولية للشيلم )الوثيقة  11-2 
 (CL 160/13 Rev.1السنة الدولية للُدخن )الوثيقة  11-3 
 (69تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة )الفقرة  – C 2019/21 Rev.1 الوثيقة  
 (CL 160/14اليوم الدويل للتوعية بشأن الفاقد واملهدر من األغذية )الوثيقة  11-4 
 (68تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة )الفقرة  – C 2019/21 Rev.1 الوثيقة  
 (CL 160/15اليوم الدويل للشاي )الوثيقة  11-5 
 (33تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السلع )الفقرة  – C 2019/22 الوثيقة  

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

 (CL 160/LIM/5 الوثيقة) قرار الختاذ: ليزاراغا مارغريتا ميدالية 12البند 
 للمناقشة و/أو الختاذ قرار: 2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  15 البند

 (CL 160/LIM/6 )الوثيقة
 (CL 160/INF/5)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارأساليب عمل اجمللس:  16 البند

(: 2018يونيو/حزيران  8-4تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة )حالة  14البند 
 (CL 160/LIM/3)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 17البند 

 
 األخرى الرئيسية واالجتماعات والزراعة األغذية ملنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات الزمين اجلدول

 (CL 160/LIM/1 الوثيقة) قرار الختاذ أو/و لإلحاطة: 2020-2018 الفرتة يف
 للمناقشة  (:2019جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس )أبريل/نيسان  18 البند

 (CL 160/INF/2)الوثيقة  و/أو الختاذ قرار
 :أية مسائل أخرى 20 البند

 : املعاشات التقاعدية للموظفني يف جلنة مؤمتر منظمة األغذية والزراعةممثلي تعيني  20-1 

 (CL 160/LIM/7 Rev.1)الوثيقة  الختاذ قرار

 (A، المبنى A235قاعة العراق )القاعة  االجتماع األول للجنة الصياغة 
 يعلن الوقت الحقا(( 
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 أعضاء مكتب المجلس
 

 Khalid Mehboobالسّيد  الرئيس املستقل للمجلس:
 (تايلند) Thanawat Tiensin السّيد نّواب الرئيس:

 (الواليات املتحدة األمريكية) Thomas Duffy السّيد 
  (مجهورية فنزويال البوليفارية) Elías Rafael Eljuri Abrahamالسيد  

 (رومانيا) Vlad Mustaciosu السيد رئيس جلنة الصياغة:
مجهورية مصــــر و اجلزائر و الربازيل و إكوادور و أفغانســــتان و أســــرتاليا و االحتاد الروســــي  أعضاء جلنة الصياغة:

النمســـــا و كوت ديفوار و كندا و فرنســـــا و الصـــــني و شـــــيلي و الســـــودان و زامبيا و العربية 
 .اليابانو اهلند و 

 
 األمانة

 
 Louis Gagnon  السيد األمني العام:

 Gabriella Piacentini  السيدة األمني العام املساعد:
 

 األحداث الجانبية
 

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

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

سرعة إلقاء البيانات 
توخياً للدقة في  -

الترجمة الفورية 
 والمحاضر الَحرفية

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

  ( وإرســـــــــــــــاهلــا إىل:WORDبيــانــامم )من املســــــــــــــتحســــــــــــــن أن تكون بنســــــــــــــق عن إلكرتونيــة 
Interpretation@fao.org-FAO وميكن إرســــــــــــال التصــــــــــــويبات  .إللقائها قبل املوعد احملدد

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

 النظام اإللكتروني
 لطلب الكلمة

 

املندوبني الراغبني يف القيام مبداخلة أن يضــــــــغطوا على الزّر األدر املوجود يرجى من الســــــــادة 
على املنضــــــــــــــدة أمامهم. وســــــــــــــيومل الضــــــــــــــوء إىل حني أخذ املندوب للكلمة. ويرد ترتيب 
ة الرئيســية. وميكن ســحب طلب الكلمة  املتحدثني تلقائياً على الشــاشــة املوضــوعة فّو املنصــّ

 األدر.مبجّرد الضغط جمدداً على الزّر 
نظراً إىل أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت تُرفق بتقرير اجمللس تتضـــــــــمن فقط أكاء املشـــــــــاركني  التسجيل

الذين سجلوا أكاءهم، مبن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى من مجيع الذين مل يسجلــــــــــــــــــــــــــــــوا 
)الكائن عند مدخل املنظمة أكـاءهم بعد، أن يبـادروا إىل ذلك لدى مركـز التسجيل اخلارجي 

 بالقرب من حمطة مرتو األنفاّ(. Viale Aventino يف

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/side-events/ar/
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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تغطية الشبكة 
 (Wi-Fi) الالسلكية

 

( متاحة داخل مجيع قاعات Wi-Fiســـتكون خدمات اإلنرتنت بواســـطة الشـــبكة الالســـلكية )
اخلدمات، ينبغي االجتماعات ويف البهو الرئيســـي ويف مجيع املقاصـــس. ولالســـتفادة من هذه 

 wifi2internetكلمة السّر: و  "guest_Internet" استخدام الشبكة:

إن برنامج عمل اليوم متا  أيضــــــــا يف قســــــــم لوحة اإلعالنات على البوابة اخلاصــــــــة بأعضــــــــاء  برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى صفحة اجمللس على اإلنرتنت:

/http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar   
باستطاعة املشاركني االستفادة من خدمة "الطباعة عند الطلب"، إذا اقتضت احلاجة، املتاحة  دورة موّفرة للورق

(. Aمركز خــــدمــــات املؤمتر، قــــاعــــة كوريــــا )الطــــابق األول من املبم  يف مكتــــب الوثــــائق يف
 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 مجيع الوثائق أيضــاً رمز وحتمل 
 على نسخة إلكرتونية من الوثائق.

 
مشروع تقرير 

 المجلس
البوابة اخلاصـــــة بأعضـــــاء على مشـــــروع تقرير اجمللس  ســـــينشـــــر، توف  الوّرمتاشـــــيا مع مبادرة 

 .من البوابة السرّ احملمي بكلمة احليز يف  اتاحً سيكون ماملنظمة و 
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