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 بهذه في عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا الوثيقة االقتصاد طبعت هذه لدواعي
المنظمة إجتماعات  وثائق ومعظم. القصوى للضرورة إال منهـا إضافيةالنسخة أثناء االجتماعات وأال يطلبوا نسخا 
 www.fao.org :موقع المنظمة ىمتاحة عل

K0188/A 

A 

 المجلس
  والثالثون بعد المائةثانيةالدورة ال

 2007 حزيران/ يونيو 22 – 18روما، 
 برنامـج عمـل اليـوم

 2007 حزيران/يونيو 18، ثنينالا
 

 صباحا
اعة (  – 10.00الس

13.00( 
 

 الجلسة العامة األولى
 

 القاعة الحمراء

   1البند 
  )CL 132/1, CL 132/INF/1,CL/131/INF/6الوثائق (

 

اب 2البند  ـس  انتخ ـن رئيـ ـس، وتعييـ ـواب للرئي ـة ن  ثالثــ
  

 

  : ذلكفيالمسائل الدستورية والقانونية األخرى، بما  17البند 
اء  17-1  ر األعض دول غي ى ال ة إل دعوات الموجه ال

 
 

 17-2  
 )CL 132/2 :الوثيقة(

 

 العالمي الغذائيوالثالثين للجنة األمن ثالثة  الدورة التقرير 7البند 
  
 )CL 132/LIM/2 و CL 132/10 :تانالوثيق(

 

 بعد الظهر
 18.00- 15.00الساعة (

أو بعد ذلك إذا اقتضى 
 )األمر

 القاعة الحمراء الجلسة العامة الثانية

 والعشرين للجنة مصايد األسماكسابعة تقرير الدورة ال 3البند 
 
 )CL 132/7 :الوثيقة(

 

 16-13روما، (عشرة للجنة الغابات ثامنة ورة التقرير الد 4البند 
 /مارس

 )CL 132/8 :الوثيقة (

 

 والستين للجنة مشكالت السلعسادسة تقرير الدورة ال 5البند 
 )CL 132/6 :الوثيقة (
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/  أبريل28-25روما، ( للجنة الزراعة عشرينير الدورة التقر 6البند 
 )CL 132/9 :الوثيقة (

 

 
**********  

 هيئة مكتب المجلس
 

تقل   رئيس المس ال
 :للمجلس

Mohammad Saeid Noori-Naeini 

*********  
 اإلعالنات

 
 اجتماعات جانبية

 
ين القطاعين       ام والخاص     الشراآات ب ة المستدامة        (الع المي للتنمي ة الع ؤتمر القم دا   ) م ين هولن ب

 والبلدان النامية
يس، وم ال ـــيهولندا،  ه  ـــ، الذي تنظم  ييعقد هذا االجتماع الجانب     و  21 خم ران   /يوني  2007حزي

  .14.30 إلى الساعة 13.00 الساعة من) B016 (إيرانفي قاعة 
 امة للجبالالتعاون الميداني والتنمية المستد

ذي    ييعقد هذا االجتماع الجانب     ًة عن                 ، ال وادور نياب ه إآ ى طلب قدمت اًء عل ه بن يجري تنظيم
ة،       وبدعم من    الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا جموعةم ات بالمنظم ـ يإدارة الغاب اء اوم  ــ  20 ،ألربع

  .14.30 إلى الساعة 13.00 الساعة من) B016 (إيران في قاعة 2007حزيران /يونيو
 ًا مؤقتُنِقلت –خدمات المكتبة 

ة     والخدمات المعلومات بموارد المشارآين التذآارية لوبين ديفيد مكتبة تزود  ائق المنظم ووث
ة  في  المراجع  ائرةد والمكتبة اإللكترونية التي تتيحها    ة م      . المكتب ذه الخدم اً ونقلت ه ى  ؤقت ة   إل منطق

وفة  ع مكش ة تق ن للغرف ب األيم ى الجان ة  و. A054عل ى الغرف ًا إل ة مؤقت راءة بالمكتب ة الق ت قاع ُنقل
A046 .     تعمال د الس د والمقاع وافر المناض ا تت لكية  آم ت الالس دمات اإلنترن ات وجَّوُت. خ ه الطلب

  ).53784: هاتف داخلي( دائرة المراجع في المكتبة إلىواالستفسارات 
 المحاضر الحرفية لالجتماعات

ة في موعد أقصاه          المحاضرالتصويبات على   يمكن تقديم     و  29 الحرفي ران   / يوني  2007حزي
ى  :إل

 Director, Conference, Council and Protocol Affairs Division (KCC), [FAO-Council@fao.org]. 
 


