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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  6، األربعاء
 

 
 
 
 

 (A، المبنى A235قاعة العراق )الغرفة  –االجتماع األّول للجنة الصياغة  14: 30الساعة 
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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  رئيس جلنة الصياغة:
أفغانستان، اجلزائر، أسرتاليا، كندا، شيلي، الصني، الكونغو، مصر، إستونيا،  تشكيل جلنة الصياغة

 اهلند، اليابان، السودان، فنزويال.
 

 األمانة
 Louis Gagnonالسيد  األمني العام:

 Gabriella Piacentiniالسيدة  األمني العام املساعد:
 

 األحداث الجانبية
 

سيييييييييييشيييييييييي د ادلس تنظيب عدد من األحداع اجلانبية. وميكن االطالع على قائمة األحداع 
 اجلانبية على العنوان التايل:

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

سرعة إلقاء البيانات 
توخياً للدقة في  -

الترجمة الفورية 
 والمحاضر الَحرفية

يُذّكر املندوبون الكرام بضييرورة التثدع بوت ة معقولة ليتسييم للمرتلني النورين نقل أفكارهب 
والوضييو . كما يرجى من السييادة املندوبني التنضييل بتقد  نسييخة بأكرب قدر ممكن من الدقة 

  ( وإرسييييييييييييييياهلييا إىل:WORDإلكرتونييية لبيييانييا ب )من املسييييييييييييييتثسيييييييييييييين أن تكون بنسييييييييييييييق 
Interpretation@fao.org-FAO. وميكن إرسيييييياو التصييييييويبات  قبل املوعد احملدد إللقائ ا

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

 النظام اإللكتروني
 لطلب الكلمة

 

يرجى من السييييييييادة املندوبني الراغبني   القيام نداخلة أن يضييييييييغمحوا على الزّر األ ر املوجود 
إىل حني أخذ املندوب للكلمة. ويرد ترتيب على املنضييييييييييييييدة أمام ب. وسيييييييييييييييوم  الضييييييييييييييو  

ة الرئيسييية. وميكن سييثب طلب الكلمة  املتثدثني تلقائياً على الشيياشيية املوضييوعة فّو املنصييّ
 نجّرد الضغط جمدداً على الزّر األ ر.

 
ملشييييييييياركني انظراً إىل أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت تُرفق بتقرير ادلس تتضيييييييييمن فقط أ ا   التسجيل

الذين سجلوا أ ا هب، نن في ب املمثلون الدائمون، يرجى من ليع الذين مل يسجلييييييييييييييييييييييييييييييوا 
أ يا هب بعد، أن يبيادروا إىل ذلك لدى مركيز التسجيل اخلارجي )الكائن عند مدخل املنظمة 

  Viale Aventino .)ّبالقرب من حممحة مرتو األننا 
 

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 اإلنرتنب بواسييمحة الشييبكة الالسييلكية )
االجتماعات و  الب و الرئيسيييي و  ليع املقا يييس. ولالسيييتنادة من هذه اخلدمات، ينبغي 

 wifi2internetكلمة السّر:   "guest_Internet" استخدام الشبكة:

اليوم متا  أيضييييييييا   قسييييييييب لوحة اإلعالنات على البوابة اخلا يييييييية بأعضييييييييا  إن برنامج عمل  برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى  نثة ادلس على اإلنرتنب:

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

 المجلس
ة بأعضيييييا  البوابة اخلا يييييعلى مشيييييروع تقرير ادلس  سيييييينشييييير، توف  الوّرمتاشييييييا مع مبادرة 

 .من البوابة السرّ احملمي بكلمة احليز    اتاحسيكون ماملنظمة و 
 

 

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

