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

 www.fao.orgموقع املنظمة  وثائق أخرى علىوميكن االطالع على 
 

A 

 اجمللس

 بعد املائة اخلمسونو الرابعة الدورة

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

 عمل اليوم برنامج

 2016 حزيران/يونيو 3، اجلمعة

 
 

 (12.30 – 09.30)الساعة  الفرتة الصباحية

 

 القاعة احلمراء – السابعةاجللسة العامة 

 14البند 

 

 لإلحاطوووووةالتطوووووورات ت املنتوووووديات الوووووم تاووووو و واليوووووة منظموووووة األغذيوووووة والزراعوووووة      

 (CL 154/INF/4 Rev.1)الوثيقة 

/كانون ديسوم   12إىل  6الزيارات امليدانية إىل مجاوريوة الو الدميقراطيوة الشوعبية )مون     عرض عن نتائج  

املسوتوى ت   ون رفيعو ومسووول  ، يقدمو  (2016 /آذارموار   19إىل  13( وألبانيا وصربيا )مون  2015 األول

 حاطةلإلروما  ت  الم توجد مقارهااملمثليات الدائمة 

 

 (17.30 – 14.30 الساعة) ظهرالبعد فرتة 

 

 القاعة احلمراء – الثامنةاجللسة العامة 

 اعتماد التقرير 
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 أعضاء مكتب دورة اجمللس

 Wilfred Ngirwa املستقل للمجلس الرئيس 

 )آيسلندا(  Jón Erlingur Jónasson نواب الرئيس 

Azulita binti Salim )ماليزيا( 

Elías Rafael Eljuri Abraham )فنزويال( 

 

 )األرجنتني( Claudio J. Rozencwaig رئيس جلنة الصياغة 

اإلكووادور، مصور،   ق ص، األرجنتني، أسرتاليا، شيلي، الصني،  تشكيل جلنة الصياغة 

اإلسالمية، إيطاليا، ليبرييوا، املرورب، باكسوتان،    إيران مجاورية 

 سبانيا، الواليات املتحدة األمريكيةإ، االحتاد الروسي

 

 األمانة

 Louis Gagnon األمني العام 

 Gabriella Piacentini األمينة العامة املساعدة 

  

الفجوة بني شركات البذور العاملية الرائدة وصرار املوزارعني  نتوائج موشور الصوول      سد    حدث اليوم

 مملكووة هولنوودا بالتعوواون مووع موسسووة  تنظيموو  ، تشوورتيف ت 2016علووى البووذور لعووام  

" Access to Seeds " 

 ( B ، املبنى  B116 )القاعة قاعة إيران  - 14.30 – 13.00 الساعة

 -سررررعة القررراء البيانرررا  

توخيررال للد ررة رت الرت ررة  

 الفورية واحملاضر احَلرفية

ُيذّكر املندوبون الكرام بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسونى للمرتمجوني الفوورين نقول     

أفكاره  بأك  قدر ممكن من الدقة والوضوح. كموا يرجوى مون السوادة املنودوبني التفضول       

  إىل (  WORD تكووون بنسووق بتقوودي  نسووخة إلكرتونيووة موون بيانوواتا  )موون املفضوول أن  

Interpretation@fao.org-FAO   لقائاووا. وميكوون إرسووال   إل قبوول املوعوود ا وودد

 التصووووووويبات املدخلووووووة علووووووى ا اضوووووور ال رفيووووووة إىل العنوووووووان نفسوووووو 

 .2016يونيو/حزيران  10قبل 

 النظام اإللكرتوني

 لطلب الكالم

 يرجى من السادة املندوبني الوراغبني ت الكوالم أن يضورطوا علوى الوزرو األوور املوجوود        

بود  املنودوب بوالكالم. ويورد ترتيو        على املنضودة أمواما . وسويومل الضوو  إىل حوني     

املتحدثني تلقائيًا على الشاشة املوضوعة فوق املنصوة الرئيسية. وميكن سح  طل  الكلمة 

 مبجرود الضرط جمددًا على الزرو األور.

file://///HQFILE1/CSCM/GICM_Ar/DOCS/2016/Meeting/CL/CL154/OD/FAO-Interpretation@fao.org%20
file://///HQFILE1/CSCM/GICM_Ar/DOCS/2016/Meeting/CL/CL154/OD/FAO-Interpretation@fao.org%20
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نظرا إىل أنو قائمة املندوبني واملراقبني الم سُترفق بتقرير اجمللوس ستتضومن فقوط أ وا       التسجيل

 لووذين سووجلوا أ ووا ه ، مبوون فوويا  املمثلووون الوودائمون، يرجووى موون مجيووع املشواركني ا 

 الذين مل يسجلووووا أ ووا ه  بعود، أن يبووادروا إىل ذلو  لودى مركووز تركيوا للتسوجيل         

( Turkish Registration Centre  الكائن عند مدخل املبنى ) A .   

تغطيررة الكرربكة الالسررلكية 

( Wi-Fi  ونقطة الوصول اىل )

  اإلنرتنتشبكة 

 

( متاحوة داخول مجيوع     Wi-Fi ستكون خدمات اإلنرتنو  بواسوطة الشوبكة الالسولكية )    

قاعات االجتماعات وت الباوو الرئيسوي وت مجيوع املقاصوي. وينبروي لوذل  اسوتخدام        

 wifi2internet  كلمة السرو   "guest_internet " الشبكة 

أيضا ت قس  لوحة اإلعالنات علوى البوابوة اصاصوة بأعضوا      إن برنامج عمل اليوم متاح  برنامج عمل اليوم

 املنظمة وعلى صفحة اجمللس على اإلنرتن  

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

 

 

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

