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 ؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 www.fao.orgموقع املنظمة 

 

A 

 اجمللس
 بعد املائة األربعونو التاسعةالدورة 

 0264 يونيو/حزيران 02-61روما، 

 عمل اليوم برنامج

 0264 حزيران/يونيو 67، الثالثاء

 

 القاعة احلمراء – الثالثةاجللسة العامة  (12.30.– 9.03)الساعة  الفرتة الصباحية

للمناقشة والختاذ قررار  (: 6302مايو/أيار  03-62تقرير الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) 1البند 

 (CL 149/LIM/6 و CL 149/5 الوثيقتان)

واخلمسرني بعرد   ( والثالثة 6302يناير/كانون الثاني  66-60تقارير الدورات الثانية واخلمسني بعد املائة ) 7البند 

( للجنرة املاليرة:   6302مايو/أيار  03-62( والرابعة واخلمسني بعد املائة )6302مايو/أيار  02-06املائة )

 (CL 149/LIM/2و CL 149/11و CL 149/4و CL 149/3)الوثائق  للمناقشة والختاذ قرار

للجنرة الربنرامج والردورة الرابعرة واخلمسرني      تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة  5البند 

 (CL 149/6)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 6302مايو/أيار  62بعد املائة للجنة املالية )

(: 6302مررارآ/اذار  09-01تقريرررر الرردورة الثامنررة والتسررعني للجنررة الشررةون الدسررتورية والقانونيررة )  8البند 

 (CL 149/2 Rev.1)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 
 القاعة احلمراء – الرابعةاجللسة العامة  (18.30 - 02.03)الساعة  فرتة بعد الظهر

 (CL 149/10)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار(: 6300تقييم السنة الدولية للكينوا ) 61البند 

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسرية األخررى      61البند 

 (CL 149/LIM/1)الوثيقة : لإلحاطة و/أو الختاذ قرار 6302-6302الفرتة 
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 للمناقشة و/أو الختاذ قرار: 6301-6302برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  65البند 

 (CL 149/7)الوثيقة 

 (CL 149/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اجمللس:  61البند 

 

 اجمللس أعضاء مكتب دورة

 Wilfred Ngirwa للمجلس: املستقلالرئيس 

 عمرو مصطفى كمال حلمي )مجهورية مصر العربية( نواب الرئيس:

 Mohammed S. Sheriff ليبرييا() 

 Neil Briscoe .)اململكة املتحدة( 

 )الكونغو( Marc Mankoussouالسيد  رئيس جلنة الصياغة:

أفغانستان، األرجنتني، أسرتاليا، بنغالدش، الكامريون،  تشكيل جلنة الصياغة:

الكونغو، إكوادور، مصر، اهلند، اليابان، مدغشقر، 

 الربتغال، االحتاد الروسي، الواليات املتحدة األمريكية

 األمانة

 Louis Gagnon :العاماألمني 

 Gabriella Piacentini العامة املساعدة: األمينة

 

حتقيق األمن الغذائي من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  64.12-61.22 الساعة االجتماعات اجلانبية اليوم

 ( Bاملبنى ، B116قاعة إيران )القاعة  –والتعاون الثالثي 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   البلدان اليت تعاني من  61.12 -68.12 الساعة 

اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة   أفريقيا/إيطاليا: اليوم العاملي ملكافحة 

 (A املبنى ،A121القاعة احلمراء )القاعة  – التصحر

القاعة احلمراء  - 11الراالحتفال بالذكرى اخلمسني جملموعة  02.12 – 61.12الساعة  

 (A، املبنى A121)القاعة 

الستخدام احلصري للممثلني الدائمني الرذين ضرررون   هي لقاعة سلوفاكيا للمندوبني  إن قاعة سلوفاكيا للمندوبني

ثالث شاشات عرض لتمكني املنردوبني مرن متابعرة وقرائع      اجتماعات املنظمة. ومت وضع

ل وطابعرة وهاتفران فرراًل عرن وجرود      جلسات اجمللس. وهناك أيرًا مثاني حمطات عم

 موظف من املنظمة ملساعدة األعراء.
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سرعة إلقاء البيانات توخيًا 

للدقة يف الرتمجةة الفوريةة   

 رفيةواحملاضر احَل

بررورة التحدث بوترية معقولة ليتسرنى للمرتمجرني الفرورين نقرل     الكرام  ُيذّكر املندوبون

املنردوبني التفررل   السرادة  أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمرا يرجرى مرن    

 ( إىل: PDF أو    WORD بيانررررراتهم )بنسرررررق عرررررن بتقررررديم نسرررررخة إلكرتونيرررررة  

 .orgCouncil@fao-FAO املوعررد ادرردد ئلقائهررا. وميكررن إرسررال التصررويبات   لقبرر

 .0264 يونيو/حزيران 07قبل رفية إىل العنوان نفسه املدخلة على اداضر احَل

 النظام اإللكرتوني

  لطلب الكالم

يرجى من السادة املندوبني الراغبني   الكالم أن يرغطوا على الزّر األمحر املوجود علرى  

أمامهم. وسيومض الروء إىل حرني بردء املنردوب برالكالم. ويررد تلقائيرًا ترتيرب        املنردة 

املتحدثني على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سحب الطلب هذا مبجرّرد  

 الرغط جمددًا على الزّر األمحر.

أمسراء  سروف تقتصرر علرى    أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللس  مبا التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، مبن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى من مجيع الذين مل 

 ذلرررد لررردى مركررررز تركيرررا للتسرررجيل يسجلررررروا أمسرررراءهم بعرررد، أن يبررررادروا إىل

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   

 البوابة اخلاصة

  اوبأعضاء الف

، األعرراء ، الذي يعتررب قنراة التواصرل الرئيسرية مرع      البوابة اخلاصة بأعراء الفاوتيح ُت

إمكانية االطالع على املعلومات املتعلقة باحلوكمة وائدارة. وميكن الوصول إىل هذا املوقرع  

عرن   gateway/en/-http://www.fao.org/members ائلكرتوني على العنروان الترالي:   

رسرل  إىل مجيرع املمثليرات الدائمرة.     الريت أ   السررّ طريق إدخال اسرم املسرتخدم وكلمرة    

، يرجرى  عليره وللراغبني   االطالع على عرض توضريحي للموقرع أو إبرداء مالحظراتهم     

سرررتكون و. Web@fao.org-CPAC الربيررد ائلكرتونرري التررالي:    الكتابررة إىل عنرروان   

التسررجيالت الصرروتية جملريررات الرردورة متاحررة   اجملررال ادرردود النفرراذ   البوابررة 

 اخلاصة باألعراء.

تغطيةةة الشةةبكة الالسةةلكية 

( Wi-Fi )  ونقطة الوصول إىل

  شبكة اإلنرتنت

 

مجيرع  ( متاحرة داخرل    Wi-Fi ستكون خدمات ائنرتنر  بواسرطة الشربكة الالسرلكية )    

و  بهررو املعررارض و  مجيررع املقاصررف. وباسررتطاعة املشرراركني   قاعررات االجتماعررات 

اجملهزين بأجهزة كمبيوتر حممولة أو هواتف ذكية أو لوحات إلكرتونية مزودة بإمكانية 

 االستفادة من هذه اخلدمرة باختيرار شربكة   ادلّية الالسلكية، (  LAN ) استخدام شبكة

"guest_internet ." التالية السّروينبغي لذلد استخدام الشبكة واسم املستخدم وكلمة: 

 wifi2internet  : السّركلمة    visitor اسم املستخدم:     Guest_Internet الشبكة:  

رمز االستجابة السريعة 

 (QR)رمز 

 

لتحميل املطبوعات ووثائق على الرتويج الستخدام رموز االستجابة السريعة تعمل املنظمة 

 االجتماعات على األجهزة النقالة مثل األجهزة اللوحية واهلواتف الذكية.

يوجد رمز لالستجابة السريعة على صفحة الغالف   الوثائق ومطبوعات الفاو وهو يوجه 

 القارئ إىل النسخ ائلكرتونية.
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