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

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

A 

 المجلس
 بعد المائة الخمسونو السادسة  الدورة

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

 2017 أبريل/نيسان 25، الثالثاء
 

 القاعة الحمراء – الثالثةالجلسة العامة  (12.30 – 09.30)الساعة  الفترة الصباحية
  املائرررة بعرررد والسرررتن السادسرررة والررردورة( 2017 شررربا /فربايرررر 8-7) املائرررة بعرررد والسرررتن اخلامسرررة الررردورة تقريررررا 7البند 

 (CL 156/6و CL 156/4 الوثيقتان) قرار والختاذ للمناقشة: املالية للجنة( 2017 آذار/مارس 27-31)
 2019-2018 للفرتة االشرتاكات جدول 7-1 

 (CL 156/LIM/2 Rev.1 الوثيقة) واملتأخرات اجلارية االشرتاكات حالة 7-2 

 (: 2017 مرررررررررررررارس/آذار 31-27) الربنرررررررررررررام  للجنرررررررررررررة املائرررررررررررررة بعرررررررررررررد العشرررررررررررررريناحلاديرررررررررررررة و  الررررررررررررردورة تقريرررررررررررررر 6البند 
 (CL 156/3 الوثيقة) قرار والختاذ للمناقشة

 الحمراء القاعة – الرابعةالجلسة العامة  إذا اقتضى األمر( أو إىل وقت الحق ،19.00 - 14.30)الساعة  فترة بعد الظهر
 بعرد والسرتن السادسرة والردورة الربنرام  للجنرة املائرة بعرد العشرينو  احلادية الدورة بن املشرتك االجتماع تقرير 5البند 

 (CL 156/5 الوثيقة) قرار والختاذ للمناقشة(: 2017 آذار/مارس) املالية للجنة املائة
  قرررررررررررررررررررررار والخترررررررررررررررررررراذ للمناقشررررررررررررررررررررة: للمنظمررررررررررررررررررررة الفنيررررررررررررررررررررة للقرررررررررررررررررررردرات املسررررررررررررررررررررتقل التقيرررررررررررررررررررري  5-1 

 (C 2017/26 Sup.1و C 2017/26 الوثيقتان)
 (: 2017 مررررررررارس/آذار 15-13) والقانونيررررررررة الدسررررررررتورية الشرررررررر ون للجنررررررررة املائررررررررة بعررررررررد الرابعررررررررة الرررررررردورة تقريرررررررررر 8البند 

 (CL 156/2 الوثيقة) قرار والختاذ للمناقشة
  األخرررررى الرئيسررررية واالجتماعررررات والزراعررررة األغذيررررة ملنظمررررة الرئاسررررية األجهررررزة الجتماعررررات الررررزمي اجلرررردول 15البند 

 (CL 156/LIM/1 Rev.2 الوثيقة) قرار الختاذ أو/و لإلحاطة: 2018-2017 الفرتة يف
  قررررررررررررررار الختررررررررررررراذ أو/و للمناقشرررررررررررررة: 2020-2017 للفررررررررررررررتة السرررررررررررررنوات املتعررررررررررررردد اجمللررررررررررررر  عمرررررررررررررل برنرررررررررررررام  11البند 

 (CL 156/LIM/4 الوثيقة)
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 أعضاء مكتب دورة المجلس
 Wilfred Ngirwa السيد الرئي  املستقل للمجل :

 (األرجنتن) Claudio Rozencwaig السيد نواب الرئي :
 (الفلبن) Lupino Lazaro السيد
 (مجهورية كوريا) Sanglin Yoon السيد

 (مجهورية مصر العربية) خالد الطويل السيد رئي  جلنة الصياغة:
، أفغانستان، إندونيسيا، أسرتاليا، األرجنتناالحتاد الروسي،  تشكيل جلنة الصياغة:

، مصر، فرنسا، كينيا، ليسوتو، الصنالربازيل، رومانيا، السودان، 
 ، اليابانالواليات املتحدة األمريكيةاملكسيك، 

 األمانة
  Louis Gagnon السيد األمن العام:

 Gabriella Piacentini السيدة األمينة العامة املساعدة:

 النظ  الغذائية املستدامة يف "اخلطة احلضرية اجلديدة"  حدث اليوم
 (B، املبىن B116)الغرفة قاعة إيران  - 14:30 - 13:30الساعة 

 -سررررررررعة للقررررررراء البيانرررررررا  
توخيررررراق للد رررررة فررررر  التر مرررررة 
 الفورية والمحاضر الَحرفية

ن نقرررل ياملنررردوبون الكررررام بضررررورة التحررردل بررروت ة معقولرررة ليتسرررىن للمرتمجرررن الفرررور يُرررذك ر 
أفكرراره  بررأكرب قرردر  كررن مررن الدقررة والوىررو . كمررا يرجررى مررن السررادة املنرردوبن التفضررل 

إىل: وإرسرااا  ( WORD ن تكون بنسرق ستحسن أبياناهت  )من امللبتقدمي نسخة إلكرتونية 
Interpretation@fao.org-FAO إللقائهرررررررررا. وميكرررررررررن إرسرررررررررال  قبرررررررررل املوعرررررررررد ا ررررررررردد

 .2017أيار /مايو 5 التصويبات املدخلة على ا اىر احَلرفية إىل العنوان نفسه قبل
 النظام اإللكترون 

  الكلمةلطلب 
أن يضغطوا على الرزر  األررر املوجرود  القيام مبداخلةيرجى من السادة املندوبن الراغبن يف 

. ويررررد ترتيررر  للكلمرررةاملنررردوب  أخرررذعلرررى املنضررردة أمرررامه . وسررريومني الضرررو  إىل حرررن 
الرئيسرررية. وميكرررن سرررح  طلررر  املتحررردثن تلقائيررراا علرررى الشاشرررة املوىررروعة فرررو  املنص رررة 

 الكلمة مبجر د الضغط جمدداا على الزر  األرر.
إىل أن  قائمة املندوبن واملراقبن اليت تُرفق بتقريرر اجمللر  تتضرمن فقرط أارا  املشراركن  نظراا  التسجيل

مل يسجلرررروا الررذين سررجلوا أاررا ه ، مبررن فرريه  املمثلررون الرردائمون، يرجررى مررن مجيررع الررذين 
 أاررررررررررررررررررا ه  بعرررررررررررررررررد، أن يبررررررررررررررررررادروا إىل ذلرررررررررررررررررك لررررررررررررررررردى مركررررررررررررررررررز تركيرررررررررررررررررا للتسرررررررررررررررررجيل

( Turkish Registration Centre  الكائن عند مدخل املبىن ) A .   
تغطيرررررة الاررررربكة الالسرررررلكية 

( Wi-Fi  ) 

 

( متاحررررة داخررررل مجيررررع  Wi-Fi سررررتكون خرررردمات اإلنرتنررررت بواسررررطة الشرررربكة الالسررررلكية )
الرئيسررري ويف مجيرررع املقانررر . وينبغررري لرررذلك اسرررتخدام قاعرررات االجتماعرررات ويف البهرررو 

: ،  "guest_internet الشبكة: "  wifi2internet كلمة السر 
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إن برنررام  عمررل اليرروم متررا  أيضررا يف قسرر  لوحررة اإلعالنررات علررى البوابررة اخلانررة بأعضررا   برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى نفحة اجملل  على اإلنرتنت:

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

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

