
CL 160/OD/4 December 2018 
 

 

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

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 المجلس
 بعد المائة ستونالالدورة 

 2018 ديسمبر/كانون األول 7 - 3روما، 

 برنامج عمل اليوم

 2018 ديسمبر/كانون األول 6، الخميس
 
 

 (A، المبنى A235قاعة العراق )القاعة  (09:30)الساعة  الفترة الصباحية
 
 

 االجتماع األول للجنة الصياغة
  
  
  
  
  
  

 (A، المبنى A235قاعة العراق )القاعة  (14:00)الساعة  فترة بعد الظهر
 
 

 االجتماع الثاين للجنة الصياغة
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 أعضاء مكتب المجلس
 

 Khalid Mehboob       السي د  الرئيس املستقل للمجلس:
 (تايلند) Thanawat Tiensin       السي د              نو اب الرئيس:

 (الواليات املتحدة األمريكية) Thomas Duffy       السي د 
  (مجهورية فنزويال البوليفارية) Elías Rafael Eljuri Abrahamالسيد  

 (رومانيا) Vlad Mustaciosu السيد رئيس جلنة الصياغة:
           مجهورية مصيييير   و        اجلزائر   و         الربازيل   و         إكوادور   و           أفغانسييييتا    و         أسييييااليا   و              االحتاد الروسييييي                    أعضاء جلنة الصياغة:

       النمسيييييا   و            كوت ديفوار   و      كندا   و       فرنسيييييا   و      الصييييي    و      شييييييلي   و         السيييييودا    و        زامبيا   و         العربية 
  .       اليابا   و      اهلند   و 

 
 األمانة

 
 Louis Gagnon  السيد األم  العام:

 Gabriella Piacentini  السيدة األم  العام املساعد:
 

 األحداث الجانبية
 

                                            عييدد من األحييداا اجلييانبييية. وميكن االطالع على قييائميية             اجمللس تنظيم     دورة     شييييييييييييييهييد  ت سيييييييييييييي
                                  األحداا اجلانبية على العنوا  التايل:

/events/ar-http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/side 
 

سرعة إلقاء البيانات 
                توخيا  للدقة في  -

الترجمة الفورية 
                  والمحاضر الح رفية

                                                            بضييرورة التحدا بوت ة معقولة ليتسييم للمامج  الفورين نقل أفكارهم    مُ                    يُذك ر املندوبو  الكرا
                                                                            بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضييو . كما يرجى من السييادة املندوب  التفضييل بتقد  نسييخة 

                ( وإرسييييييييييييييياهلييا إىل:WORD              تكو  بنسييييييييييييييق                      بيييانييامم )من املسييييييييييييييتحسيييييييييييييين أ   عن          إلكاونييية 
Interpretation@fao.org-FAO  وميكن إرسييييييييييييال التصييييييييييييويبات    .       إللقائها                قبل املوعد احملدد                     

َ                     املدخلة على احملاضر احَلرفية إىل العنوا  نفسه   . 8   201            كانون األول /      ديسمبر    14   حىت                    
 

 اإللكترونيالنظام 
 لطلب الكلمة

 

                                                                               يرجى من السييييييييادة املندوب  الراغب    القيام نداخلة أ  يضييييييييغمحوا على الزر  األ ر املوجود 
                                                                    على املنضييييييييييييييدة أمامهم. وسيييييييييييييييومل الضييييييييييييييوء إىل ح  أخذ املندوب للكلمة. ويرد ترتي  

ة الرئيسييية. وميكن سييح  طل            الكلمة                ً                                                    املتحدث  تلقائياً على الشيياشيية املوضييوعة فّو املنصيي 
                 ً                نجر د الضغط جمدداً على الزر  األ ر.

    ً                                   ُ                                        نظراً إىل أ   قائمة املندوب  واملراقب  اليت تُرفق بتقرير اجمللس تتضيييييييييمن فقط أكاء املشيييييييييارك   التسجيل
                                                                           الذين سجلوا أكاءهم، نن فيهم املمثلو  الدائمو ، يرجى من مجيع الذين مل يسجلييييييييييييييييييييييييييييييوا 

                                                        إىل ذلك لدى مركيز التسجيل اخلارجي )الكائن عند مدخل املنظمة                          أكياءهم بعد، أ  يبيادروا 
    Viale Aventino  .)ّبالقرب من حممحة ماو األنفا                           

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/side-events/ar/
mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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تغطية الشبكة 
 (Wi-Fi) الالسلكية

 

                       ( متاحة داخل مجيع قاعات Wi-Fi                                           سيييتكو  خدمات اإلنانو بواسيييمحة الشيييبكة الالسيييلكية )
                                           مجيع املقاصيييو. ولالسيييتفادة من هذه اخلدمات، ينبغي                               االجتماعات و  البهو الرئيسيييي و  

:   و    "guest_Internet "                 استخدام الشبكة:               ttntetfwiifiw            كلمة السر 

                                                                          إ  برنامج عمل اليوم متا  أيضييييييييا   قسييييييييم لوحة اإلعالنات على البوابة اخلاصيييييييية بأعضيييييييياء  برنامج عمل اليوم
                                  املنظمة وعلى صفحة اجمللس على اإلنانو:

/http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar   
                                                                               باستمحاعة املشارك  االستفادة من خدمة "المحباعة عند المحل "، إذا اقتضو احلاجة، املتاحة                   دورة موف رة للورق

   (. A                                                  مركز خييييدمييييات املة ر، قيييياعيييية كوريييييا )المحييييابق األول من املبم           الوثييييائق           مكتيييي  
                                       تنزيل وثائييق اجمللس من املوقييع التاليي:     وميكن

/http://www.fao.org/about/meetings/council/cl160/documents/ar 

                             ( يتيح للمشييارك  احلصييول بسييهولة QR                 السييتجابة السييريعة ) ل   ً اً                      ً     وحتمل مجيع الوثائق أيضيياً رمز 
                              على نسخة إلكاونية من الوثائق.

 
مشروع تقرير 

 المجلس
                     البوابة اخلاصييييية بأعضييييياء     على                  مشيييييروع تقرير اجمللس        سيييييينشييييير  ،           توف  الوّر                 اشييييييا مع مبادرة 

  .          من البوابة        السر             احملمي بكلمة      احليز        ا   ً تاحً        سيكو  م         املنظمة و 
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