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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 اخلمسونالدورة 

 1014 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 عمل اليوم برنامج

 1014 كانون األول/ديسمرب 1االثنني، 

 

 

 القاعة احلمراء –اجللسة العامة األوىل  (.21 – 9.03)الساعة  الفرتة الصباحية

  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 

(CL 150/INF/3و  CL 150/INF/1 Rev.1و CL 150/1)الوثائــق:   

 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  1البند 

 الدستورية والقانونية األخرى: للمناقشة والختاذ قرار، مبا يف ذلك إذا دعت احلاجة:املسائل  9البند 

 الدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة 9-1 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 9-1 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية الناشئة عن: –اللجان الفنية  3البند 

ــة مصــايد األ ــا  )   3-1  ــثالثم للجن ــة وال ــدورة احلادي ــر ال ــوزحزيران  20-9تقري (: 1322يوني

 (C 2015/23 )الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار

(: للمناقشــة 1322يونيـوزحزيران   12-10تقريـر الـدورة الثانيــة والعشـرين للجنـة ال)ابــات )     3-1 

 (C 2015/24 والختاذ قرار )الوثيقة

أكتوبرزتشـرين األول   0 -سـبتمربزأيلول   19تقرير الدورة الرابعـة والعشـرين للجنـة الزراعـة )     3-3  

 (C 2015/21ة الوثيقللمناقشة والختاذ قرار )(: 1322

03
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للمناقشـة  (: 1322أكتوبرزتشـرين األول   9-2رة السبعم للجنـة مشـكالت السـلع )   تقرير الدو 3-4 

 (C 2015/22 )الوثيقة والختاذ قرار

 فرتة بعد الظهر

 ، أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر(22.03 - 22.03)الساعة 
 

 القاعة احلمراء – الثانيةاجللسة العامة 

(: 1322أكتوبرزتشـرين األول   21-20تقرير الدورة احلاديـة واألربعـم للجنـة األمـن ال)ـذائي العـاملي )       7البند 

 (C 2015/20)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 (1322نوفمربزتشرين الثاني  2-0)  السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج تقرير الدورة 5البند 

 CL 150/5)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

( والـدورة السادسـة   1322أكتوبرزتشـرين األول   11-12تقريرا الـدورة ااامسـة واامسـم بعـد املائـة )      6البند 

ــة )  ــد املائ ــاني  2-0واامســم بع ــة: 1322نوفمربزتشــرين الث ــة املالي ــرار ( للجن   للمناقشــة والختــاذ ق

(CL 150/LIM/2و CL 150/11و CL 150/4)الوثائق   

 ألغذية والزراعةرؤية مشرتكة الستدامة ابناء  اليوماجلانبية  األحداث

 (Bاملبنى  B116)القاعة  14.30 الساعة إىل 13.00 الساعة من

سررررعة إلقررراء البيانرررا    

توخيررال للد ررة رت الرت ررة 

الفوريررررررة وا ا ررررررر 

 رفيةاحَل

بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسـنى للمرتنيـم الفـورين نقـل     الكرام  ُيذّكر املندوبون

املنـدوبم التفضـل   السـادة  أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمـا يرجـى مـن    

ــة   ــخة إلكرتونيــــ ــديم نســــ ــق  لبتقــــ ــاتهم )بنســــ  ( إىل: PDF أو    WORD بيانــــ

 .orgCouncil@fao-FAO املوعــد ادــدد ئلقائهــا. وميكــن إرســال التصــويبات   لقبــ

 .1014 كانون األول/ديسمرب 11قبل رفية إىل العنوان نفسه املدخلة على اداضر احَل

 النظررررررام ايل رتونرررررر  

  لطلب ال الم

يرجى من السادة املندوبم الراغبم يف الكالم أن يض)طوا على الزّر األمحر املوجود علـى  

ترتيـ  املتحـدثم   أمامهم. وسيومض الضوء إىل حم بدء املندوب بالكالم. ويـرد  املنضدة 

على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكـن سـح  الطلـ  هـذا مبجـّرد      تلقائيًا 

 الض)ط جمددًا على الزّر األمحر.

أ ـاء   ستتضـمن فقـط  أّن قائمة املندوبم واملراقبم اليت سُترفق بتقرير اجمللـس   إىلنظرا  التسجيل

املشاركم الذين سجلوا أ اءهم، مبن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى مـن نييـع الـذين    

ـــادروا إىل    ــد، أن يب ـــاءهم بع ـــوا أ  ــجيل     مل يسجلـ ــا للتس ـــز تركي ــدى مرك ــك ل  ذل

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .

  

 

(CL 150/LIM/6و 

C 2015/5 B C 2015/5 Aوو

تغطية الشرب ة الالسرل ية   

( Wi-Fi )   ونقطررة الولررول

  إىل شب ة اينرتنت

 

نييـع  ( متاحـة داخـل    Wi-Fi ستكون خدمات ائنرتنـت بواسـطة الشـبكة الالسـلكية )    

 ويف نييع املقاصف.  الرئيسيبهو الويف قاعات االجتماعات 

 :التاليــــة الســــّرواســــم املســــتخدم وكلمــــة وينب)ــــي لــــذلك اســــتخدام الشــــبكة 

 wifi2internet  : السّركلمة     Guest_Internet الشبكة:  
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