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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 3، األربعاء

 

 

 القاعة احلمراء – اخلامسةاجللسة العامة  (21.03 – 9.03)الساعة  الفرتة الصباحية

 برنامج األغذية العاملي 14البند 

 الختاااق قاارار انتخاااس سااتة أعيفااال   اتلااذ التنايااذأل لينااامج األغذيااة العاااملي         14-1 

 (CL 150/LIM/3و CL 150/3)الوثيقتان 

  1320عام  التقرير السنوأل للمجلذ التنايذأل لينامج األغذية العاملي عن أنشطته   14-1 

 (C 2015/LIM/10-CL 150/12)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاق قرار

 للمناقشة و/أو الختاق قرار  1322-1322برنامج عمل اتلذ املتعدد السنوات للارتة  11البند 

 (CL 150/7)الوثيقة 

 أية مسائل أخرى 11البند 

  رالختاق قراعدية  التقا تعيني ممثل عن مؤمتر املنظمة   جلنة املعاشات 11-1 

 (CL 150/LIM/5)الوثيقة 

 (CL 150/INF/6)الوثيقة  الختاق قرارميدالية مارغريتا ليزاراغا   11البند 
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  حالة تنايذ القرارات اليت اختذها اتلذ   دورته التاسعة واألربعني بعد املائة 13البند 

 (CL 150/LIM/4)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاق قرار(  1322يونيو/حزيران  21-13)

 ( 1322جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلذ )مارس/آقار  11البند 

 (CL 150/INF/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاق قرار

 (CL 150/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اتلذ   10البند 

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى    11البند 

 (CL 150/LIM/1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاق قرار  1321-1322الارتة 

  

  )قاعة لبنان( فرتة بعد الظهر

 )يعلن التوقيت الحقا(اجتماع جلنة الصياغة  

  

 اجمللس أعضاء مكتب دورة

 Wilfred Ngirwa للمجلس: املستقلالرئيس 

 (بنغالديش) Mafizur Rahman نواب الرئيس:

 Maria Laura da Rocha اليازيل() 

 Serge Tomasi (فرنسا.) 

 (آيسلندا) Jón Erlingur Jónassonالسيد  رئيس جلنة الصياغة:

كندا، شيلي، فرنسا، األردن، أفغانستان، األرجنتني، أسرتاليا،  تشكيل جلنة الصياغة:

االحتاد الروسي،  مجهورية كوريا، اليتغال،ليييا، باكستان، 

 زمبابوأل

 األمانة

 Louis Gagnon :العاماألمني 

 Gabriella Piacentini العامة املساعدة: األمينة
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اهليئة االحتادية املستخلصة من دروس الاألراضي  نمية االجتماعي من خالل ت الرقي اجلانبية اليوم األحداث

   ماليزيااألراضي  لتنمية

 (B، املبنى B116)القاعة قاعة إيران  – 14.30-13.00الساعة 

 (21.22اعة سلران على اتقدم مرطبات ومشروبات خاياة أمام قاعة إي)

 كمقدمة ليوم الرتبة العاملي" Symphony of The Soil" لميعرض ف

 (C، املبنى C250Bis)القاعة  قاعة النمسا – 11.00-11.00الساعة 

 (بعد عرض الايلمتقدم مرطبات ومشروبات خاياة )

سررررعة إلقررراء البيانرررا    

توخيررال للدقررة رت الرت ررة 

الفوريررررررة وا ا ررررررر 

 رفيةاحَل

بيفرورة التحدث بوترية معقولة ليتسانى للمرتمجاني الااورين نقال     الكرام  ُيذّكر املندوبون

املنادوبني التايفال   الساادة  أفكارهم بأكي قدر ممكن من الدقة والوضوح. كماا يرجاى مان    

 ( إىل  PDF أو    WORD بياناااااااتهم )بنسااااااق  لبتقااااااديم نسااااااخة إلكرتونيااااااة  

 Council@fao.org-FAO املوعااد اداادد ئلقائهااا. وميكاان إرسااال التصااويبات   لقباا

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

 النظررررررام ايلكرتونرررررر  

  لطلب الكالم

يرجى من السادة املندوبني الراغبني   الكالم أن ييفغطوا على الزّر األمحر املوجود علاى  

املنيفدة أمامهم. وسيومض اليفول إىل حني بدل املندوس بالكالم. ويارد ترتياب املتحادثني    

الرئيسية. وميكان ساحب الطلاب هاذا دجاّرد      على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة تلقائيًا 

 اليفغط جمددًا على الزّر األمحر.

أمساال   ستتيفامن فقاط  أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اتلاذ   نظرا إىل التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمسالهم، دن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى مان مجياع الاذين    

 قلاال لاادى مركاااز تركيااا للتسااجيل     أمساااالهم بعااد، أن يباااادروا إىل  مل يسجلااااوا 

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   

تغطية الشربكة الالسرلكية   

( Wi-Fi )   ونقطررة الولررول

  إىل شبكة اينرتنت

 

مجياع  ( متاحاة داخال    Wi-Fi ستكون خدمات ائنرتنات بواساطة الشابكة الالسالكية )    

 و  مجيع املقاصف. الرئيسيبهو الو  قاعات االجتماعات 

  التاليااااة السااااّروينبغااااي لااااذلل اسااااتخدام الشاااابكة واساااام املسااااتخدم وكلمااااة 

 "wifi2internet  "  السّركلمة     "Guest_Internet " الشبكة  
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