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 القاعة احلمراء –اجللسة العامة األوىل  (12.30 – 09.30)الساعة  الفرتة الصباحية

 CL 154/INF/1 Rev.1و CL 154/1ق )الوثائــ الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 

 (CL 154/INF/3و

 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  2البند 

 ، مبا يف ذلك:للمناقشة و/أو الختاذ قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى:  10البند 

 الدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة 10-1 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 10-2 

 املؤمترات اإلقليمية 4البند 

  للمناقشة والختاذ قرارتقرير الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا:  4-1 

 (C 2017/14)الوثيقة 

 للمناقشة والختاذ قرارتقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ:  4-2 

 (C 2017/15)الوثيقة 

  للمناقشة والختاذ قرارتقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا:  4-3 

 (C 2017/16)الوثيقة 

 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب:  4-4 

 (C 2017/17)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار



CL 154/OD/1 2 

 القاعة احلمراء – الثانيةاجللسة العامة  (17.30 - 14.30)الساعة  فرتة بعد الظهر

 اإلقليمية املؤمترات 4البند 

  للمناقشة والختاذ قرارتقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى:  4-5 

 (C 2017/18)الوثيقة 

  والختاذ قرارللمناقشة مساهمات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية:  4-6 

 (C 2017/LIM/1)الوثيقة 

  للمناقشة والختاذ قرارامليدانية ملنظمة األغذية والزراعة:  املكاتبنطاق تغطية  8البند 

 (CL 154/6 Rev.1)الوثيقة 

 CL 154/5 - ( 7و 6( )الفقرتان 2016مايو/أيار  16تقرير االجتماع املشرتك) 

الفاقـد مـن األغذيـة يف سـياق األمـن الغـذائي: مـدم للمجتمـع         مقاربات عملية للحد من  حدث اليوم

 الســـاعة تستضـــيفع معـــاي  هوريـــة إيـــران اإلســـالمية والكرســـي الرســـولي الـــدولي

 (A، املبنى A122القاعة اخلضراء )القاعة  - 17:30-19:00

 -سرررعة قلقرراء البيانررا    

توخيررال للد ررة رت الرت ررة 

الفوريررررررة وا ا ررررررر 

 احَلرفية

املندوبون الكرام بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسـنى للمرت ـني الفـورين نقـل     ُيذّكر 

أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمـا يرجـى مـن السـادة املنـدوبني التفضـل       

ــق        ــون بنس ــل أن تك ــن املفض ــاتهم )م ــن بيان ــة  م ــخة إلكرتوني ــديم نس  (  WORD بتق

ــدد  Interpretation@fao.org-FAO :إىل ــد احملـ ــل املوعـ ــن   قبـ ــا. وميكـ  إللقائهـ

ــى احمل  ــة علــ ــويبات املدخلــ ــال التصــ ــع إرســ ــوان نفســ ــة إىل العنــ ــر احلةرفيــ   اضــ

 .2016يونيو/حزيران  10قبل 

 النظام اإللكرتوني

  لطلب الكالم

 يرجى من السادة املندوبني الـراغبني يف الكـالم أن يضـغطوا علـى الـزرر األوـر املوجـود        

على املنضدة أمـامهم. وسـيوما الضـوء إىل حـني بـدء املنـدوب بـالكالم. ويـرد ترتيـب          

تلقائياي على الشاشة املوضوعة فوق املنصرة الرئيسية. وميكن سحب طلب الكلمة املتحدثني 

 مبجررد الضغط جمدداي على الزرر األور.

نظرا إىل أنر قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللـس ستتضـمن فقـط أمسـاء      التسجيل

 مون، يرجـى مـن  يــع   املشـاركني الـذين سـجلوا أمسـاءهم، مبـن فــيهم املمثلـون الـدائ       

 الذين مل يسجلــوا أمســاءهم بعـد، أن يبــادروا إىل ذلـك لـدى مركــز تركيـا للتسـجيل        

( Turkish Registration Centre  الكائن عند مدخل املبنى ) A .   

تغطية الشربكة الالسرلكية   

( Wi-Fi    ونقطررة الولررو )

  قىل شبكة اإلنرتنت

 

( متاحـة داخـل  يـع     Wi-Fi الشـبكة الالسـلكية )  ستكون خدمات اإلنرتنـ  بواسـطة   

قاعات االجتماعات ويف البهـو الرئيسـي ويف  يـع املقا ـي. وينبغـي لـذلك اسـتخدام        

 wifi2internet  كلمة السرر:  "guest_internet " الشبكة:

اخلا ة بأعضاء إن برنامج عمل اليوم متاح أيضا يف قسم لوحة اإلعالنات على البوابة  برنامج عمل اليوم

 املنظمة وعلى  فحة اجمللس على اإلنرتن :

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl154/documents/ar/ 
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