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

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

 

 

A 

 

 المجلس
 الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة

 2017ديسمبر/كانون األول  8 - 4روما، 

 برنامج عمل اليوم

 2017ديسمبر/كانون األول  5، الثالثاء
 

 القاعة الحمراء – الثالثةالجلسة العامة  (12:30 – 09:30)الساعة  الفترة الصباحية
 

 6البند 
 )تكملة(

  ( والثامنة والستني بعد املائة2017مايو/أيار  31-29تقارير الدورات السابعة والستني بعد املائة )
نوفمرب/تشرين الثاين  10-6( والتاسعة والستني بعد املائة )2017نوفمرب/تشرين الثاين  2-3)

 (CL 158/7و CL 158/6و CL 158/4)الوثائق  للمناقشة والختاذ قرار( للجنة املالية: 2017
 
 2016منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  6-1

 (C 2019/5 Bو C 2019/5 A)الوثيقتان 
 

 (CL 158/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات )الوثيقة  6-2
  

أكتوبر/تشرين األول  25-23بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )تقرير الدورة اخلامسة  7البند 
 (CL 158/2)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 2017

  للمناقشة والختاذ قرار التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما:تقرير مرحلي عن  9البند 
 (CL 158/9)الوثيقة 
 (7تقرير االجتماع املشرتك )الفقرة  – CL 158/8الوثيقة 
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أبريل/نيسان  28-24حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للمجلس ) 12البند 
 (CL 158/LIM/3)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار(: 2017

 جتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةاجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة واال 14البند 
 (CL 158/LIM/1 Rev.1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار :2017-2019

  
 الحمراء القاعة – الرابعةالجلسة العامة  أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 19:00 - 15:00)الساعة  فترة بعد الظهر

 برنامج األغذية العاملي: 10البند 
  الختاذ قرارانتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي:  10-1

 (CL 158/LIM/4و CL 158/10 Rev.1)الوثيقتان 
: 2016التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  10-2

 (CL 158/11)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
(: 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9تقرير الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ) 8البند 

 (C 2019/19)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 

 للمناقشة(: 2018جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واخلمسني بعد املائة للمجلس )يونيو/حزيران  13البند 
 (CL 158/INF/2)الوثيقة  و/أو الختاذ قرار

 
 أية مسائل أخرى 15البند 
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 أعضاء مكتب المجلس
 Khalid Mehboobالسيد  الرئيس املستقل للمجلس:

 )األرجنتني( María Cristina Boldoriniالسيدة  الرئيس:نواب 
 )أملانيا( Hinrich Thölkenالسيد 
 ندونيسيا(إ) Ditya Agung Nurdiantoالسيد 

 )رومانيا( Vlad Mustăciosuالسيد  الصياغة: رئيس جلنة
 

 األمانة
 Louis Gagnonالسيد  األمني العام:

 Gabriella Piacentiniالسيدة  األمني العام املساعد:
 

 األحداث الجانبية
 

سيييييييييييشييييييييييهد اجمللس تنظيب عدد من األحداع اجلانبية. وميكن االطالع على قائمة األحداع 
 التايل:اجلانبية على العنوان 

 events/ar/-http://www.fao.org/about/meetings/council/cl158/side 
 

سرعة إلقاء البيانات 
توخياً للدقة في  -

الترجمة الفورية 
 والمحاضر الَحرفية

كارهب بضييرورة التثدع بوت ة معقولة ليتسييم للمرتلني الفورين نقل أفيُذّكر املندوبون الكرام 
بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضييو . كما يرجى من السييادة املندوبني التفضييل بتقد  نسييخة 

  ( وإرسيييييييييييييييا ييا إىل:WORDإلكرتونييية لبيييانييا ب )من املسييييييييييييييتثسيييييييييييييين أن تكون بنسييييييييييييييق 
Interpretation@fao.org-FAO. وميكن إرسييييييال التصييييييويبات  قبل املوعد احملدد إللقائها

 .2017ديسمبر/كانون األول  15حىت  املدخلة على احملاضر احَلرفية إىل العنوان نفسه
 

 النظام اإللكتروني
 لطلب الكلمة

 

املندوبني الراغبني يف القيام مبداخلة أن يضييييييييغطوا على الزّر األدر املوجود يرجى من السييييييييادة 
على املنضييييييييييييييدة أمامهب. وسيييييييييييييييومل الضييييييييييييييوء إىل حني أخذ املندوب للكلمة. ويرد ترتي  
ة الرئيسييية. وميكن سييث  طل  الكلمة  املتثدثني تلقائياً على الشيياشيية املوضييوعة فّو املنصييّ

 األدر.مبجّرد الضغط جمدداً على الزّر 
 

 نظراً إىل أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت تُرفق بتقرير اجمللس تتضيييييييييمن فقط أكاء املشييييييييياركني التسجيل
الذين سجلوا أكاءهب، مبن فيهب املمثلون الدائمون، يرجى من ليع الذين مل يسجلييييييييييييييييييييييييييييييوا 

مة )الكائن عند مدخل املنظأكياءهب بعد، أن يبيادروا إىل ذلك لدى مركيز التسجيل اخلارجي 
 بالقرب من حمطة مرتو األنفاّ(. Viale Aventino يف
 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl158/side-events/ar/
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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تغطية الشبكة 
 (Wi-Fi) الالسلكية

 

( متاحة داخل ليع قاعات Wi-Fiسييتكون خدمات اإلنرتنت بواسييطة الشييبكة الالسييلكية )
دمات، ينبغي اخلاالجتماعات ويف البهو الرئيسيييي ويف ليع املقا يييس. ولالسيييتفادة من هذه 

 wifi2internetكلمة السّر:   "guest_Internet" استخدام الشبكة:

إن برنامج عمل اليوم متا  أيضييييييييا يف قسييييييييب لوحة اإلعالنات على البوابة اخلا يييييييية بأعضيييييييياء  برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى  فثة اجمللس على اإلنرتنت:

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl158/documents/ar/  
مشروع تقرير 

 المجلس
ة بأعضييييياء البوابة اخلا يييييعلى مشيييييروع تقرير اجمللس  سيييييينشييييير، توف  الوّرمتاشييييييا مع مبادرة 

 .من البوابة السرّ احملمي بكلمة احليز يف  اتاحسيكون ماملنظمة و 
 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl158/documents/ar/

