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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
 .ةللتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئ هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعةوهذه 

 www.fao.org  موقع املنظمة وثائق أخرى علىوميكن االطالع على 

  

A 

 المجلس
 بعد المائة الخمسونو  السابعة الدورة

 2017 تموز/يوليو 10روما، 
 عمل اليوم برنامج

 2017 يوليو/تموز 10ثنين، اإل
 

 الحمراءالقاعة  –الجلسة العامة األولى  (12:30 – 09:30)الساعة  الفترة الصباحية
 

 (CL 157/INF/1و CL 157/1)الوثيقتان  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال:  1البند 

 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس:  2البند 

 (CL 157/LIM/1و CL 157/3)الوثيقتان  قرار الختاذ :ثين عشر فيهاانتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء اإل 3البند 

 (CL 157/LIM/2و CL 157/3)الوثيقتان الختاذ قرار  :انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء اإلثين عشر فيها 4البند 

 CL 157/3)الوثيقتان  الختاذ قرار :انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها  5البند 
 (CL 157/LIM/3 Rev.1و

 دورة املؤمتر املسائل الناشئة عن 6البند 

  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســـــــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــــــــية األخرى 7البند 

 (CL 157/2)الوثيقة  الختاذ قرار: 2018-2017يف الفرتة 
 :2017ديســـمربنكانون األول  8-4) ساملؤقت للدورة الثامنة واخلمســـع بعد املائة للمجل جدول األعمال 8البند 

 (CL 157/INF/2)الوثيقة  للمناقشة ونأو الختاذ قرار
 أية مسائل أخرى 10البند 
 (CL 157/INF/3)الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  9البند 
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 أعضاء مكتب المجلس
 Khalid Mehboobالسيد  الرئيس املستقل للمجلس:

 األمانة
 Louis Gagnonالسيد  األمع العام:

 Gabriella Piacentiniالسيدة  األمع العام املساعد:
 

 -سررررررررررررعررة تلقرراء البيررانررا  
توخيرررال للررردارررة ة  التر مرررة 

 الفورية

ع نقل ييُذّكر املندوبون الكرام بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسىن للمرتمجع الفور 
أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كما يرجى من السادة املندوبع التفضل 

 إىل:وإرساهلا  (PDFأو WORDبياناهتم )بنسق من بتقدمي نسخة إلكرتونية 
Interpretation@fao.org-FAO .قبل املوعد احملدد إللقائها 

 Team@fao.org-Verbatimميكن إرســــــــــــال أا تصــــــــــــوي  يف احملاضــــــــــــر ا رفية إىل:  المحاضر الحرةيةتصدار 

 .2017يوليو/تموز  17قبل 

 لطلررررب النظررررام اإللكترون 
 الكلمة

ألمحر املوجود أن يضغطوا على الزّر ا القيام مبداخلةيرجى من السادة املندوبع الراغبع يف 
  . ويرد ترتيللكلمةاملندوب  أخذعلى املنضدة أمامهم. وسيومض الضوء إىل حع 

املتحدثع تلقائيًا على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سح  طل  
 الضغط جمدداً على الزّر األمحر.الكلمة مبجّرد 

شاركع إىل أّن قائمة املندوبع واملراقبع اليت تُرفق بتقرير اجمللس تتضمن فقط أمساء امل نظراً  التسجيل
 يسجلــوا ملالذين سجلوا أمساءهم، مبن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى من مجيع الذين 

 الكائن عند املدخلالتسجيل اخلارجي )يف مركز  أن يبـادروا إىل ذلكأمسـاءهم بعد، 
 قرب حمطة املرتو(. Viale Aventinoيف شارع 

تغطية الشررررربكة الةسرررررلكية 
(Wi-Fi  ونقطة الوصرررررررو )

تلررى كرررررررررررربرركررررررة اإلنررترررنرررررر 

 

( متاحة داخل مجيع Wi-Fiستكون خدمات اإلنرتنت بواسطة الشبكة الالسلكية )
خدام مجيع املقاصف. وينبغي لذلك استقاعات االجتماعات ويف البهو الرئيسي ويف 

 wifi2internetكلمة السّر: ،  "guest_internetالشبكة: "

إن برنامج عمل اليوم متاح أيضا يف قسم لوحة اإلعالنات على البوابة اخلاصة بأعضاء  برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى صفحة اجمللس على اإلنرتنت:

/ar/157http://www.fao.org/about/meetings/council/cl 
خررررة   مررررراعرررررراة الرررربرررريرررر ررررررة

 المجلس دورة
سيتوافر عدد حمدود جدًا من الوثائق املطبوعة خالل الدورة. وميكن للمشاركع، عند 
ا اجة، اللجوء إىل خدمة الطباعة عند الطل  يف مكت  الوثائق يف مركز خدمة املؤمترات 

 (.Aيف قاعة كوريا )الطابق األّول من املبىن 
 املوقع التايل:  وثائق اجمللس من تنزيلميكن 

/http://www.fao.org/about/meetings/council/cl157/documents/ar  
للســـــــماح للمشـــــــاركع باســـــــرتجاع  (QR)كما حتمل الوثائق رمز االســـــــتجابة الســـــــريعة 

 النسخة اإللكرتونية بسهولة.
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