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

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

MW814/A 

A 

 

 المجلس
 والخمسون بعد المائة التاسعةالدورة 

 2018 حزيران/يونيو 8 - 4روما، 

 برنامج عمل اليوم

 2018 حزيران/يونيو 8، الجمعة
 
 

 القاعة الحمراء –الجلسة العامة الثامنة  (12:30-09:30)الساعة  الفترة الصباحية
 

 15 البند
 )تكملة(

 للمناااقشاااااااااااااااة وال ااا  قرار: ةتاااريت تنذيااذ قرار األمت املتباادة بشاااااااااااااااء  الساااااااااااااان  ا لزاميااة   ااا  ا اادماا
 (4؛ ومذكرة املعلومات 3و 2و 1مذكرات املعلومات  – JM 2018.1/2و CL 159/5و CL 159/4)الوثائق 

 أية مسائل أخرى 16 البند

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

 
 اعتماد التقرير

 القاعة الحمراء –الجلسة العامة التاسعة     )يعلن الوقت الحًقا(
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 أعضاء مكتب المجلس
 

 Khalid Mehboobالسي د  الرئيس املستقل للمجلس:
 (ديذواركوت ) Seydou Cissé السي د نو اب الرئيس:

 (فنلندا) Anna Gebremedhin السي دة 
  يل )الكويت(بالسيد يوسف ج 

 (الكونغو) Marc Mankoussou السيد رئيس جلنة الصياغة:
لعربية ورومانيا وزامبيا اوتايلند ومجهورية مصاار والربازيل وإيطاليا أفغانسااتا  أساالاليا و  أعضا  جلنة الصياغة:

 .واليابا  ألمريكيةاونيكاراغوا والواليات املتبدة  وكينياوالصني وفنلندا والسودا  
 

 األمانة
 

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

 
 األحداث الجانبية

 
لى قااائمااة اجمللس تنظيت عاادد من األحااداا اجلااانبيااة. وميكن االطالع عدورة شااااااااااااااهااد تساااااااااااااا

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

 

سرعة إلقاء البيانات 
توخياً للدقة في  -

الترجمة الفورية 
 والمحاضر الَحرفية

بضاارورة التبدا بوت ة معقولة ليتساام للملمجني الذورين نقل أفكارهت  ماملندوبو  الكرايُذك ر 
بءكرب قدر ممكن من الدقة والوضااو . كما يرجى من السااادة املندوبني التذضاال بتقد  نسااخة 

  ( وإرساااااااااااااااا ااا إىل:WORDبيااانااامت )من املسااااااااااااااتبساااااااااااااان أ  تكو  بنسااااااااااااااق عن إلكلونيااة 
Interpretation@fao.org-FAO  وميكن إرسااااات التصااااويبات  .قبل املوعد احملدد  لقائها

 .2018 حزيران/يونيو 15حىت  املدخلة على احملاضر احَلرفية إىل العنوا  نذسه
 

 النظام اإللكتروني
 لطلب الكلمة

 

ى الزر  األمحر املوجود الراغبني يف القيام مبداخلة أ  يضااااااااغطوا عليرجى من السااااااااادة املندوبني 
د ترتيب على املنضاااااااااااااادة أمامهت. وساااااااااااااايومل الضااااااااااااااو  إىل حني أخذ املندوب للكلمة. وير 

ة الرئيسااية. ومي كن ساابب طلب الكلمة املتبدثني تلقائياً على الشااا ااة املوضااوعة فّو املنصاا 
 مبجر د الضغط جمدداً على الزر  األمحر.

 
س تتضااااااااامن فقط أكا  املشااااااااااركني نظراً إىل أ   قائمة املندوبني واملراقبني اليت تُرفق بتقرير اجملل التسجيل

ذين مل يسجلااااااااااااااااااااااااااااااوا الذين سجلوا أكا هت، مبن فيهت املمثلو  الدائمو ، يرجى من مجيع ال
املنظمة  ائن عند مدخلأكاا هت بعد، أ  يباادروا إىل  لك لدى مركاز التسجيل ا ارجي )الك

 بالقرب من حمطة ملو األنذاّ(. Viale Aventino يف

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl159/side-events/ar/
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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تغطية الشبكة 
 (Wi-Fi) الالسلكية

 

( متاحة داخل مجيع قاعات Wi-Fiسااتكو  خدمات ا نلنت بواسااطة الشاابكة الالساالكية )
االجتماعات ويف البهو الرئيساااي ويف مجيع املقا اااف. ولالساااتذادة من هذه ا دمات، ينبغي 

: و  "guest_Internet" استخدام الشبكة:  wifi2internetكلمة السر 

إ  برنامج عمل اليوم متا  أيضااااااااا يف قساااااااات لوحة ا عالنات على البوابة ا ا ااااااااة بءعضااااااااا   برنامج عمل اليوم
 املنظمة وعلى  ذبة اجمللس على ا نلنت:

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

 المجلس
البوابة ا ا اااااة بءعضاااااا  على مشاااااروع تقرير اجمللس  ساااااينشااااار، توف  الوّرمتا ااااايا مع مبادرة 

 .من البوابة السر  احملمي بكلمة احليز يف  اتاحسيكو  ماملنظمة و 
 

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

