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

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

MW813/A 

A 

 

 المجلس
 والخمسون بعد المائة التاسعةالدورة 

 2018 حزيران/يونيو 8 - 4روما، 

 برنامج عمل اليوم

 2018 حزيران/يونيو 7، الخميس
 

 (D، المبنى D263قاعة الملك فيصل )القاعة  (10:00)الساعة  الفترة الصباحية
 

 أصدقاء الرئيس
 

  أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 18:30 - 16:00)الساعة  فترة بعد الظهر
 الحمراء القاعة – السابعةالجلسة العامة 

 7البند 
 )تكملة(

 ( واحلادية والسبعني بعد املائة 2018مايو/أيار  25 - 21تقريرا الدورتني السبعني بعد املائة )

 (CL 159/7و CL 159/4)الوثيقتان  للمناقشة والختاذ قرار( للجنة املالية: 2018مايو/أيار  31 - 29)

 (CL 159/LIM/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات )الوثيقة  7-1 

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى  12البند 

 (CL 159/LIM/1 Rev.2)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2019 - 2018يف الفرتة 
 14البند 

 
 (: 2018جدول األعمال املؤقت للدورة الستني بعد املائة للمجلس )ديسمرب/كانون األول 

 (CL 159/INF/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
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الوثائق ) للمناقشة والختاذ قرار: ةاملتحدة بشأن السّن اإللزامية إلهناء اخلدمتاريخ تنفيذ قرار األمم  15 البند
CL 159/4 وCL 159/5 وJM 2018.1/2 –  4؛ ومذكرة املعلومات 3و 2و 1مذكرات املعلومات) 

 أية مسائل أخرى 16 البند

 (A، المبنى A235قاعة العراق )القاعة  للجنة الصياغة الثانياالجتماع  
 الوقت الحقا( يعلن( 

 

 

 أعضاء مكتب المجلس

 
 Khalid Mehboobالسّيد  الرئيس املستقل للمجلس:

 (كوت ديفوار) Seydou Cissé السّيد نّواب الرئيس:
 (فنلندا) Anna Gebremedhin السّيدة 
  يل )الكويت(حالسيد يوسف ج 

 (الكونغو) Marc Mankoussou السيد رئيس جلنة الصياغة:
يا وتايلند ومجهورية مصر العربية ورومانوالربازيل وإيطاليا أفغانستان أسرتاليا و  الصياغة:أعضاء جلنة 

 وكينيا ونيكاراغوا والواليات املتحدة األمريكيةوالصني وفنلندا وزامبيا والسودان 

 .واليابان
 
 

 األمانة
 

 Louis Gagnon  السيد األمني العام:
 Gabriella Piacentini  السيدة األمني العام املساعد:
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 األحداث الجانبية

 
اجمللس تنظيم ع  دد من األح  داا اجل  انبي  ة. وميكن االطالع على ق  ائم  ة دورة ش              ه  د تس              

 األحداا اجلانبية على العنوان التايل:
 events/ar/-http://www.fao.org/about/meetings/council/cl159/side 

 

سرعة إلقاء البيانات 
توخياً للدقة في  -

الترجمة الفورية 
 والمحاضر الَحرفية

كارهم بض  رورة التحدا بوت ة معقولة ليتس  م للمرتمجني الفورين نقل أف ميُذّكر املندوبون الكرا
بأكرب قدر ممكن من الدقة والوض  و . كما يرجى من الس  ادة املندوبني التفض  ل بتقد  نس  خة 

  ( وإرس              ا ا إىل:WORDبياناهتم )من املس              تحس              ن أن تكون بنس              ق عن إلكرتونية 
Interpretation@fao.org-FAO  وميكن إرس    ال التص    ويبات  .قبل املوعد احملدد إللقائها

 .2018 حزيران/يونيو 15حىت  املدخلة على احملاضر احَلرفية إىل العنوان نفسه
 

 النظام اإللكتروني
 لطلب الكلمة

 

املوجود  يض        غطوا على الزّر األ ريرجى من الس        ادة املندوبني الراغبني يف القيام نداخلة أن 
على املنض              دة أمامهم. وس              يومل الض              وء إىل حني أخذ املندوب للكلمة. ويرد ترتي  
ة الرئيس  ية. وميكن س  ح  طل  الكلمة  املتحدثني تلقائياً على الش  اش  ة املوض  وعة فّو املنص  ّ

 نجّرد الضغط جمدداً على الزّر األ ر.
 

اركني املندوبني واملراقبني اليت تُرفق بتقرير اجمللس تتض         من فقط أ اء املش         نظراً إىل أّن قائمة  التسجيل
الذين سجلوا أ اءهم، نن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى من مجيع الذين مل يسجل                              وا 
أ  اءهم بعد، أن يب ادروا إىل ذلك لدى مرك ز التسجيل اخلارجي )الكائن عند مدخل املنظمة 

 القرب من حمطة مرتو األنفاّ(.ب Viale Aventino يف
 

تغطية الشبكة 
 (Wi-Fi) الالسلكية

 

( متاحة داخل مجيع قاعات Wi-Fiس  تكون خدمات اإلنرتنت بواس  طة الش  بكة الالس  لكية )
االجتماعات ويف البهو الرئيس   ي ويف مجيع املقا    ف. ولالس   تفادة من هذه اخلدمات، ينبغي 

 wifi2internetكلمة السّر: و  "guest_Internet" استخدام الشبكة:

إن برنامج عمل اليوم متا  أيض        ا يف قس        م لوحة اإلعالنات على البوابة اخلا         ة بأعض        اء  برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى  فحة اجمللس على اإلنرتنت:

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl159/documents/ar/  
مشروع تقرير 

 المجلس
ة بأعض     اء البوابة اخلا      على مش     روع تقرير اجمللس  س     ينش     ر، توف  الوّرمتاش     يا مع مبادرة 

 .من البوابة السرّ احملمي بكلمة احليز يف  اتاحسيكون ماملنظمة و 
 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl159/side-events/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl159/side-events/ar/
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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