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 ؛ (QR) رمز االستجابة السريعةميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام  
 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة  وميكن االطالع على وثائق أخرى على
 

A 

 اجمللس

 بعد املائة اخلمسونو الرابعة الدورة

 2016 يونيو/حزيران 3 – مايو/أيار 30روما، 

 عمل اليوم برنامج

 2016 مايو/أيار 31، الثالثاء

 
 

 القاعة احلمراء – الثالثةاجللسة العامة  (12.30 – 09.30)الساعة  الفرتة الصباحية

 8البند 

 (تكملة)

 للمناقشااااة والقااااا  قاااارار نطاااااط ت طيااااة املكاتاااان امليدانيااااة ملنظمااااة األغذيااااة والزراعااااة     

 (CL 154/6 Rev.1)الوثيقة 

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

 (C 2017/8)الوثيقة  للمناقشة و/أو القا  قرار  2015-2014تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  3البند 

 (.5-3)الفقرات  (2016مايو/أيار  16تقرير االجتماع املشرتك ) - CL 154/5الوثيقة  

احلادية والساتني بعاد   تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة  5البند 

 (CL 154/5)الوثيقة  للمناقشة والقا  قرار(  2016مايو/أيار  16املائة للجنة املالية )

 للمناقشة والقا  قارار (  2016مايو/أيار  20-16تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) 6البند 

 (CL 154/3)الوثيقة 

 للمناقشة والقا  قارار (  2016مايو/أيار  20-16تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية ) 7البند 

 (CL 154/LIM/2و  CL 154/4)الوثيقتان 

 (CL 154/LIM/4 الوثيقة) القا  قرارجلنة املالية  العضوية يف  7-1 
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 فرتة بعد الظهر

 (اقتضى األمرأو حتى وقت الحق إ ا  19.00 - 14.30)الساعة 
 

 القاعة احلمراء – الرابعةاجللسة العامة 

   (2016مااارآ/ا ار  16-14تقريااار الاادورة الثانيااة بعااد املائااة للجنااة الشااوون الدسااتورية والقانونيااة ) 9البند 

 (CL 154/2 Rev.1/Corr.1و CL 154/2 Rev.1)الوثيقتان  للمناقشة والقا  قرار

  الاااخت اقاااذها ادلااا  يف دورتاااخل الثالثاااة وا مساااني بعاااد املائاااة      حالاااة تنفياااذ القااارارات    12البند 

 للمناقشااااة و/أو القااااا  قاااارار  ( 2015ديساااامرب/كانون األو   4 - نوفمرب/تشاااارين الثاااااني  30)

 (CL 154/INF/8و CL 154/LIM/3)الوثيقتان 

 واالجتماعاات الرئيساية األخارى   اجلدو  الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذياة والزراعاة    13البند 

 (CL 154/LIM/1 Rev.1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو القا  قرار  2017-2016يف الفرتة 

  (2016جدو  األعما  املوقت للادورة ا امساة وا مساني بعاد املائاة للمجلا  )ديسامرب/كانون األو          15البند 

 (CL 154/INF/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو القا  قرار

 (CL 154/INF/5)الوثيقة  لإلحاطة  2019-2016برنامج عمل ادل  املتعدد السنوات للفرتة  11البند 

 أية مسائل أخرى 16البند 

 ملصايد األمساكاملقرتحة اجلامعة العاملية  16-1 

 راعةبيان ممثل احتادات املوظفني يف منظمة األغذية والز 16-2 

 

 أعضاء مكتب دورة اجمللس

 Wilfred Ngirwa الرئي  املستقل للمجل  

 )ايسلندا(  Jón Erlingur Jónasson نواب الرئي  

Azulita binti Salim )ماليزيا( 

Elías Rafael Eljuri Abraham )فنزويال( 

 )األرجنتني( Claudio J. Rozencwaig رئي  جلنة الصياغة 

األرجنااتنيأ أساارتالياأ ،اايليأ الصاانيأ ا كااوادورأ مصاارأ      تشكيل جلنة الصياغة 

ا سالميةأ إيطالياأ ليبريياأ امل ربأ باكساتانأ  إيران مجهورية 

 سبانياأ الواليات املتحدة األمريكيةإأ االحتاد الروسي

 األمانة

 Louis Gagnon األمني العام 

 Gabriella Piacentini األمينة العامة املساعدة 
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أ تشاارتك يف قضااري سالساال قيمااة األغذيااة  الاادروآ املسااتفادة ماان ايرلناادا وكينيااا  اليومحدث 

 ايرلندا وكينيااستضافتخل كل من 

 )الطابق األرضيأ البهو الرئيسي( مركز الشيخ زايد - 30 14-00 13 الساعة

 -سررررعة القررراء البيانرررا  

توخيررال للد ررة رت الرت ررة  

 الفورية واحملاضر احَلرفية

ُيذّكر املندوبون الكرام بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسنى للمرتمجاني الفاورين نقال    

أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كما يرجى مان الساادة املنادوبني التفضال     

  إىل (  WORD بتقااديم نسااخة إلكرتونيااة ماان بياناااتهم )ماان املفضاال أن تكااون بنسااق 

Interpretation@fao.org-FAO  لقائهااا. وميكاان إرسااا    قباال املوعااد ا اادد 

 التصاااااويبات املدخلاااااة علاااااى ا اضااااار احلهرفياااااة إىل العناااااوان نفساااااخل      

 .2016يونيو/حزيران  10قبل 

 اإللكرتونيالنظام 

  لطلب الكالم

 يرجى من السادة املندوبني الراغبني يف الكاالم أن يضا طوا علاى الازرمح األملار املوجاود       

على املنضدة أمامهم. وسايوم  الضاوإ إىل حاني بادإ املنادوب باالكالم. ويارد ترتيان         

املتحدثني تلقائيًا على الشا،ة املوضاوعة فاوط املنصمحاة الرئيساية. وميكان ساحن طلان        

 الكلمة مبجرمحد الض ط جمددًا على الزرمح األملر.

نظرا إىل أنمح قائمة املندوبني واملراقبني الخت سُترفق بتقرير ادل  ستتضامن فقاط أمسااإ     التسجيل

 املشاركني الذين ساجلوا أمسااإهمأ مبان فايهم املمثلاون الادائمونأ يرجاى مان مجياع          

 إىل  لا  لادى مركااز تركياا للتساجيل     الذين مل يسجلااوا أمسااإهم بعادأ أن يبااادروا   

( Turkish Registration Centre  الكائن عند مدخل املبنى ) A .   

تغطيررة الكرربكة الالسررلكية 

( Wi-Fi  ونقطة الوصول اىل )

  شبكة اإلنرتنت

 

( متاحاة داخال مجياع     Wi-Fi ستكون خدمات ا نرتنت بواساطة الشابكة الالسالكية )   

البهو الرئيساي ويف مجياع املقا.او. وينب اي لاذل  اساتخدام       قاعات االجتماعات ويف 

 wifi2internet  كلمة السرمح   "guest_internet " الشبكة 

إن برنامج عمل اليوم متاح أيضا يف قسم لوحة ا عالنات على البوابة ا ا.ة بأعضاإ  برنامج عمل اليوم

 املنظمة وعلى .فحة ادل  على ا نرتنت 

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