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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 28، الجمعة
 
 

               القاعة الحمراء   –         السادسة              الجلسة العامة   ( 0 0 .  21   –    00 . 9 0        )الساعة                  الفترة الصباحية
ّ                              التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:    61      البند    (CL 156/INF/4         )الوثيقة        لإلحاطة                          

 
              فرباير/شااااااااااااااباااا  إىل     72                                                                 عرض نتاااائل الزياااارتا امليااادانيتا اللتا قاااام  ماااا إىل املنر  والسااااااااااااااودا  )من  

       لإلحاطة                                                   ( مسؤولو  كبار يف املمثليات الدائمة اليت مقارها روما:     7102          مارس/آذار   8

   

  
   اء      الحمر         القاعة   –         السابعة              الجلسة العامة   (   ا     الحق        التوقيت       يعلن )                فترة بعد الظهر

               اعتماد التقرير 
  
                      الرئيس املستقل للمجلس    ،Wilfred Ngirwa       السيد      صورة                 إزاحة الستار عن 
  

  



CL 156/OD/5 2 

  
 دورة المجلسأعضاء مكتب 

 
 Wilfred Ngirwa السيد الرئيس املستقل للمجلس:

 (األرجنتا) Claudio Rozencwaig السيد نوا  الرئيس:
 (الفلبا) Lupino Lazaro السيد
 (مجهورية كوريا) Sanglin Yoon السيد

 (مجهورية مصر العربية) خالد الطويل السيد رئيس جلنة الصياغة:
ا، ، أفنانستا ، إندونيسيأسرتاليا، األرجنتااالحتاد الروسي،  تشكيل جلنة الصياغة:

، صرم، فرنسا، كينيا، ليسوتو، الصاالربازيل، رومانيا، السودا ، 
 ، اليابا الواليات املتحدة األمريكيةاملكسيك، 

 األمانة
  Louis Gagnon السيد األما العام:

 Gabriella Piacentini السيدة األمينة العامة املساعدة:

  
                                                                             جلساااااة إحاطة مشااااارتكة با منظمة األغذية والزراعة وبرنامل األغذية العاملي عن حالة األمن           حدث اليوم

    قاذ  ن إل          العمل معا    -                                                        النذائي يف مشال شاااااااااارا نيجايا والصااااااااااومال وجنو  السااااااااااودا  واليمن
                   األرواح وسبل العيش.

  ، David Beasley                       نظمة األغذية والزراعة، و مل                                     جوزيه غرازيانو دا ساااااايلفا، املدير العام       شاااااااركة  مب
                                     املدير التنفيذي لربنامل األغذية العاملي.

 
                                              مركز الشيخ زايد )الطابق األرضي، البهو الرئيسي(   -       23:00   -       21:00       الساعة 

           سرررررررررررررررعررررررة  لررررقرررررراء 
 ً اً     توخيرر   -         البيرررانرررا  

                 للررد ررة فت التر مررة 
                 الفورية والمحاضرررررر 

َ     الَحرفية    

ّ                         يُذّكر املندوبو  الكرام بضااااااااااااارورة               ا نقل أفكارهم  ي                                       التحدث بوتاة معقولة ليتسااااااااااااار للمرتمجا الفور   ُ  
                                                                            بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضااااااااوح. كما يرجى من السااااااااادة املندوبا التفضاااااااال بتقد  نسااااااااخة 

    إىل:        وإرساااااااااااااااااااا ااااااا    (WORD              تكو  بنسااااااااااااااق        سااااااااااااااتحساااااااااااااان أ              بياااااااناااااااهتم )من امل ل         إلكرتونيااااااة 
Interpretation@fao.org-FAO  إللقائها. وميكن إرسال التصويبات املدخلة                 قبل املوعد احملدد                                     

َ                         على احملاضر احَلرفية إىل العنوا  نفسه قبل   .    2162     أيار  /    مايو   5             
 النظام اإللكترونت

  الكلمةلطلب 
    على                    ّ             أ  يضااااااااانطوا على الزّر األ ر املوجود               القيام مبداخلة                                 يرجى من الساااااااااادة املندوبا الراغبا يف 

       قائيا                         . ويرد ترتيب املتحدثا تل      للكلمة       املندو       أخذ                                  املنضااااادة أمامهم. وسااااايوم  الضاااااو  إىل حا 
ة الرئيساااية. وميكن ساااحب طلب الكلمة مبجّرد الضااان  ج ّ          على الشااااشاااة املوضاااوعة فوا املنصاااّ                                    ّ     دا   د                          

        ّ       على الزّر األ ر.
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ّ                             ُ                                            إىل أّ  قائمة املندوبا واملراقبا اليت تُرفق بتقرير اجمللس تتضاااااااامن فق  أرا  املشاااااااااركا الذي        نظرا          التسجيل   ن     
اوا                                                           سجلوا أرا هم، مبن فيهم املمثلو  الدائمو ، يرجى من مجيع الذين            م بعد، أ        أراا ه           مل يسجلا

                  ( الكائن عند مدخل Turkish Registration Centre )         للتسجيل                                يباادروا إىل ذلك لدى مركاز تركيا 
  .A     املبر 

             تغطيرررررة ال ررررررررررربكررررة 
         الرررررةسرررررررررررررررلررررركررررريررررررة

( Wi-Fi )   

 

                       ( متاحة داخل مجيع قاعات Wi-Fi                                           سااااااااتكو  خدمات اإلنرتنت بواسااااااااطة الشاااااااابكة الالساااااااالكية )
    كة:     الشااااااااااااااب                                                              االجتماعات ويف البهو الرئيسااااااااااااااي ويف مجيع املقاصاااااااااااااا . وينبني لذلك اسااااااااااااااتخدام 

" guest_internet"   ،    :كلمة السّر   ّ         wifi2internet 

                                                                                 إ  برنامل عمل اليوم متاح أيضاااااا يف قسااااام لوحة اإلعالنات على البوابة اءاصاااااة بأعضاااااا  املنظمة                  برنامج عمل اليوم
                           وعلى صفحة اجمللس على اإلنرتنت:

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