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 المجلس
 بعد المائة الخمسونو السادسة  الدورة

 2017 أبريل/نيسان 28-24روما، 
 عمل اليوم برنامج

 2017 أبريل/نيسان 24ثنين، اإل
 

               القاعة الحمراء   –                    الجلسة العامة األولى   ( 0 0 .  21   –    00 . 9 0        )الساعة                  الفترة الصباحية
ـــــرار                                 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:   1      البند  ـــــاا قـ ـــــق             الختـ ــــــ  CL 156/INF/1 Rev.2  و CL 156/1           )الوثائـ

  (CL 156/INF/3 و
          الختاا قرار                                                                             انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:   2      البند 
            ، مبا يف الك:                       للمناقشة و/أو الختاا قرار                                   املسائل الدستورية والقانونية األخرى:   9      البند 

                                                                      الدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة  1 - 9 
                                       الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة  2 - 9 

  (C 2017/7         الوثيقة )      قرار       والختاا          للمناقشة  :      املراجع           االسرتاتيجي       اإلطار  3      البند 
    ( 0        الفقرة )         الربنامج       للجنة       املائة     بعد                 احلادية والعشرين        الدورة       تقرير   -  CL 156/3         الوثيقة 

 
      حمراء  ال        القاعة   –                      الجلسة العامة الثانية                               أو إىل وقت الحق إاا اقتضى األمر( ،  00 .  29   -    00 .  21        )الساعة                 فترة بعد الظهر

 3البند 
 )تكملة(

   (C 2017/7         الوثيقة )      قرار       والختاا          للمناقشة  :      املراجع           االسرتاتيجي       اإلطار
  ( 0        الفقرة )         الربنامج       للجنة       املائة     بعد                 احلادية والعشرين        الدورة       تقرير   -  CL 156/3         الوثيقة

    :    1029 -    1022       للفرتة           وامليزانيـــــــة       العمـــــــل         وبرنـــــــامج      1012 -    1022       للفرتة      األجـــــــل         املتوســــــــــــــطـــــــة      اخلطـــــــة  4      البند 
  ( 0 و   1 و   2     رقم                   ، مذكرات املعلوماتC 2017/3         الوثيقة )    ار   قر        والختاا          للمناقشة

  ( 1        الفقرة )         الربنامج       للجنة       املائة     بعد                 احلادية والعشرين        الدورة       تقرير   -  CL 156/3         الوثيقة 
  (  12 -  29        الفقرات  )        املالية       للجنة       املائة     بعد        والستني         السادسة        الدورة       تقرير   -  CL 156/4         الوثيقة
  ( 1 و   0         الفقرتان  )              االجتماع املشرتك        تقرير   -  CL 156/5         الوثيقة
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      مزمات أل       واجهة ا مل                      القائمة على االحتياجات             اات الصـــــلة و           االســـــتجابات   و              دعم الشـــــفافية           حدث اليوم
       األمزمات     عن                         عرض نتائج التقرير العاملي    –            حتليالت منســــــــــــــقة       إجراء                 الغذائية من خالل 

  .    1022     لعام           الغذائية
  (             البهو الرئيسي  ،      األرضي       الطابق  )                 مركز الشيخ مزايد   –   0 0 : 0 2 -  00 :  21

 
  .                      أهداف التنمية املستدامة                                    إشراك البلدان يف تنمية القدرات لرصد

  (B     املبىن   ، B116       القاعة  )            قاعة إيران   –    00 :  21   -    00 :  20       الساعة 
   -                    سررررررررررررعة نلقاء البيانا  

     ل                  توخيررال للررديررة فج التر مررة 
َ     الفورية والمحاضر الَحرفية                     

ّ                                 يُذّكر املندوبون الكرام بضـــــــــــرورة الت د         ني نقل  ي  ر                                بوترية معقولة ليتســـــــــــىن للمرت ني الفو ُ  
                                                                         أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضـــوك. كما يرجى من الســـادة املندوبني التفضـــل 

        وإرســـا ا    (WORD            ن تكون بنســـق        ســـت ســـن أ              بياناهتم )من امل ل                    بتقدمي نســـخة إلكرتونية 
                    إللقائها. وميكن إرســــــــــــــال                 قبل املوعد احملدد  Interpretation@fao.org-FAO     إىل:

َ                         التصويبات املدخلة على احملاضر احَلرفية إىل العنوان نفسه قبل   .    2112     أيار  /    مايو  5                             
 النظام اإللكترونج

  الكلمةلطلب 
   رمحر                  ّ    أن يضــــــــــــــغطوا على الزّر األ               القيام مبداخلة                                 يرجى من الســــــــــــــادة املندوبني الراغبني يف 

   رد     . وي      للكلمة       املندوب      أخذ                                             املوجود على املنضــــــدة أمامهم. وســــــيومني الضــــــوء إىل حني 
ة              ة. وميكن ســــ ب        الرئيســــي                     ً                            ّ  ترتيب املت دثني تلقائياً على الشــــاشــــة املوضــــوعة فو  املنصــــّ

ّ             ً        ّ       طلب الكلمة مبجّرد الضغط جمدداً على الزّر األرمحر.               
ّ                             ُ                                  إىل أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت تُرفق بتقرير اجمللس تتضمن فقط أمساء امل      ً نظراً         التسجيل       شاركني     

           يسجلــــــــــــوا  مل                                                                الذين سجلوا أمساءهم، مبن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى من  يع الذين 
ــــــــــــــــــــــــــــــادروا إىل الــــك لــــدى مركــــــــــــــــــــــــــــز تركيــــا للتســــــــــــــجيــــل ــــــــــــــــــــــــــــــاءهم بعــــد، أن يبـ                                                         أمسـ

( Turkish Registration Centre الكائن عند مدخل املبىن )                       A.  
                      تغطية الشررربكة الكسرررلكية 

( Wi-Fi  ونقطة الوصرررو )               
                 نلى شبكة اإلنترنت

 

     يع              ( متاحة داخل Wi-Fi                                           ســـــتكون خدمات اإلنرتنت بواســـــطة الشـــــبكة الالســـــلكية )
                                                                    قاعات االجتماعات ويف البهو الرئيســــــي ويف  يع املقاصــــــل. وينبغي لذلك اســــــتخدام 

ّ   كلمة السّر:    ،   "guest_internet "         الشبكة:         wifi2internet 

                                                                          إن برنامج عمل اليوم متاك أيضـــا يف قســـم لوحة اإلعالنات على البوابة اخلاصـــة بأعضـــاء                  برنامج عمل اليوم
            على اإلنرتنت:                      املنظمة وعلى صف ة اجمللس 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl156/documents/ar/   
    خرررك                 مرررراعرررررراة الررربررريررر ررررررة

       المجلس     دورة
                    ً                                                   ســــــــــيتوافر عدد مدود جداً من الوثائق املطبوعة خالل الدورة. وميكن للمشــــــــــاركني، عند 
                                                                   احلـــاجـــة، اللجوء إىل خـــدمـــة الطبـــاعـــة عنـــد الطلـــب يف مكتـــب الوثـــائق يف مركز خـــدمـــة 

ّ           املؤمترات يف قاعة كوريا )الطابق األّول من املبىن                                 A.)   
               املوقع التايل:               وثائق اجمللس من       تنزيل    ميكن 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl156/documents/ar  /  

                               للسماك للمشاركني باسرتجاع النسخة    (QR )                                     كما حتمل الوثائق رمز االستجابة السريعة 
                  اإللكرتونية بسهولة.
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