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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 26، األربعاء
 

 القاعة الحمراء – الخامسةالجلسة العامة  (12.30 – 09.30)الساعة  الفترة الصباحية
 CLو CL 156/7 Rev.1الوثيقتننا  ) قرار الختننا  أو/و للمننناقشنننننننننننننننة :العننامليننةلسنننننننننننننننوات النندوليننة واأليننام ا 14البند 

156/LIM/6) 
 السنة الدولية لإلبليات 14-1 

 اقرتاح اإلعال  عن احتفال سنوي باليوم العاملي للبقول 14-2 

 ة والختا  قرارللمناقشنننننننننننننن(: األربعني للمؤمتر )مبا يف  لك اجلدول الزمين املؤقتالرتتيبات اخلاصننننننننننننننة بالدورة  10البند 
 (CL 156/8 Rev.1)الوثيقة 

  للمجلس املنننننننائنننننننة بعننننننند واخلمسننننننننننننننني اخلنننننننامسننننننننننننننننننننة الننننننندورة عن الصننننننننننننننننننننادرة القرارات تنفينننننننذ حنننننننالنننننننة 12البند 
 (CL 156/LIM/3 الوثيقة) قرار الختا  أو/و للمناقشة(: 2016 /كانو  األولديسمرب 5-9)

 (: 2017 متوز/يوليو 10) للمجلس املننننائننننة بعنننند واخلمسننننننننننننننني السنننننننننننننننننابعننننة للنننندورة املؤقننننت األعمننننال جنننندول 13البند 
 (CL 156/INF/2 الوثيقة) قرار الختا  أو/و للمناقشة

 أخرى مسائل أية 17البند 
  
 (A، المبنى A235الغرفة قاعة العراق ) –االجتماع األول للجنة الصياغة  

 الوقت الحقاً()ُيحدد 
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 أعضاء مكتب دورة المجلس
 Wilfred Ngirwa السيد الرئيس املستقل للمجلس:

 (األرجنتني) Claudio Rozencwaig السيد نواب الرئيس:
 (الفلبني) Lupino Lazaro السيد
 (مجهورية كوريا) Sanglin Yoon السيد

 (العربيةمجهورية مصر ) خالد الطويل السيد رئيس جلنة الصياغة:
ا، ، أفغانستا ، إندونيسيأسرتاليا، األرجنتنياالحتاد الروسي،  تشكيل جلنة الصياغة:

، صرم، فرنسا، كينيا، ليسوتو، الصنيالربازيل، رومانيا، السودا ، 
 .، اليابا الواليات املتحدة األمريكيةاملكسيك، 
 األمانة

  Louis Gagnon السيد األمني العام:

 Gabriella Piacentini السيدة املساعدة: األمينة العامة

جتارب   من أهداف التنمية املسننننننتدامة: 2و 1الفرص والتحديات يف سننننننبيل حتقيق ا دفني  اليوم انالجانبي ثانحدال
 كّل من الصني وكينيا وشيلي 

 مركز الشيخ زايد )الطابق األرضي، البهو الرئيسي( – 13:30 - 12:30الساعة 
مناخياً: جتارب البلدا  والدروس املسنننننننننتفادة من تطبيق املسنننننننننا ات ا ددة الزراعة الذكية  

 ا وطني  
 (B، املبىن B116قاعة إيرا  )الغرفة  - 14:30 - 13:30الساعة 

 -سررررررررررررعررة تلقرراء البيررانررا  
توخيرررًا للررردقرررة ف  الترجمرررة 
 الفورية والمحاضر الَحرفية

ني نقل يفور معقولة ليتسننننننننننىن للمرتمجني اليُذّكر املندوبو  الكرام بضننننننننننرورة التحد  بوت ة 
أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضنننوح. كما يرجى من السنننادة املندوبني التفضنننل 

وإرسنننا ا  (WORD  تكو  بنسنننق سنننتحسنننن أبياناهتم )من امللبتقدمي نسنننخة إلكرتونية 
إللقائها. وميكن إرسننننننننننننننال  قبل املوعد ا دد Interpretation@fao.org-FAOإىل: 

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

  الكلمةلطلب 
رمحر أ  يضننننننننننننننغطوا على الزّر األ القيام مبداخلةيرجى من السننننننننننننننادة املندوبني الراغبني يف 

رد . ويللكلمةاملندوب  أخذاملوجود على املنضنننننندة أمامهم. وسننننننيومني الضننننننو  إىل حني 
ة  ة. وميكن سننننحب الرئيسننننيترتيب املتحدثني تلقائياً على الشنننناشننننة املوضننننوعة فو  املنصننننّ

 طلب الكلمة مبجّرد الضغط جمدداً على الزّر األرمحر.
إىل أّ  قننننائمننننة املننننندوبني واملراقبني الي تُرفق بتقرير اطلس تتضننننننننننننننمن فقط أ ننننا   نظراً  التسجيل

 املشنننننننناركني الذين سننننننننجلوا أ ا هم، مبن فيهم املمثلو  الدائمو ، يرجى من مجيع الذين 
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 أ نننننننننننننننا هم بعد، أ  يبنننننننننننننننادروا إىل  لك لدى مركنننننننننننننننز تركيا للتسجيلمل يسجلننننننننننننننننننننننننننننننوا 
(Turkish Registration Centre الكائن عند مدخل املبىن )A. 
تغطية الشرررررربكة ال سررررررلكية 

(Wi-Fi ) 

 

( متاحة داخل مجيع Wi-Fiسنننننتكو  خدمات اإلنرتنت بواسنننننطة الشنننننبكة الالسنننننلكية )
الرئيسنننننني ويف مجيع املقاصننننننل. وينبغي لذلك اسننننننتخدام قاعات االجتماعات ويف البهو 

 wifi2internetكلمة السّر: ،  "guest_internetالشبكة: "

إ  برنامج عمل اليوم متاح أيضننا يف قسننم لوحة اإلعالنات على البوابة اخلاصننة بأعضننا   برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى صفحة اطلس على اإلنرتنت:

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