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 ؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة(QR) السريعةميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة 

 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 اخلمسونو احلادية الدورة

 3025 آذار/مارس 32-32روما، 

 عمل اليوم برنامج

 3025 آذار/مارس 32االثنني، 

 
 

 القاعة احلمراء –اجللسة العامة األوىل  (21.33 – 9.03)الساعة  الفرتة الصباحية

 CL 151/INF/1 Rev.1و  CL 151/1اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين: الختـاذ قـرار )الوثائــق 2البند 

 (CL 151/INF/3و

 انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها: الختاذ قرار 3البند 

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

 9-2 
  الدعوات املوجهة للدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة

 9-3 
 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة

السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنـام  والـدورة السـابعة وانيمسـني     تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة  4البند 

 (CL 151/5(: للمناقشة والختاذ قرار )الوثيقة 1322مارس/آذار  22بعد املائة للجنة املالية )

للمناقشـة والختـاذ قـرار    ( 1322مارس/آذار  20-9تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنام  ) 5البند 

 (CL 151/4ة )الوثيق

(: للمناقشـة والختـاذ   1322مـارس/آذار   20-9تقرير الدورة السابعة وانيمسني بعد املائة للجنة املاليـة )  6البند 

 (CL 151/3قرار )الوثيقة 
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 (CL 151/LIM/2ة حالة االشرتاكات واملتأخرات )الوثيق 6-2 

 1322-1322جدول االشرتاكات للفرتة  6-3 

 القاعة احلمراء – ثانيةاجللسة العامة ال (29.33 - 21.03)الساعة  الظهرفرتة بعد 

: 4102-4102)املراجعة( وبرنام  العمل وامليزانية للفرتة  4102-4102انيطة املتوسطة األجل للفرتة  2البند 

 (5 و4 ،0،2،3 إعالمية رقم اتمذكر C2015/3 وC 2015/3  الوثائــقللمناقشة والختاذ قرار )

 CL 151/3 -  (12-29تقرير الدورة السابعة وانيمسني بعد املائة للجنة املالية )الفقرات 

 CL 151/4 –  (2تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنام  )الفقرة 

 CL 151/5  - ( 2-1( )الفقرات 1322مارس/آذار  22تقرير االجتماع املشرتك) 

 :تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعةتقرير توليفي عن عمليات  2البند 

 (C2015/10 Sup.1 وC 2015/10  الوثائــقللمناقشة والختاذ قرار )

 CL 151/5 - ( 9-2( )الفقرات 1322مارس/آذار  22تقرير االجتماع املشرتك) 

 األحددددددداب اجلانبيددددددة  

مـارس/آذار   10االثنني،من 

 مارس/آذار 12إىل اجلمعة، 

البهـو الرئيسـي   يف األهـدا  االسـرتاتيجية للمنظمـة    منصـات إعالميـة تعـر     وضع مت 

هـذا  خـالل   ازيارتهـ ن إىل ومـدعو لـس  يف اجمل نياملشـارك وإن األحداث اجلانبية. تكملة ل

/آذار مـن  مـارس  12األربعـاء  يوم البهو الرئيسي يف  مفتوح"معر  "كما سينظم  األسبوع.

 . 22.33إىل الساعة  21.33 الساعة 

سدددرعة القددداء البياندددا    

توخيددال للد ددة رت الرت ددة 

الفوريددددددة وا ا ددددددر 

 رفيةاحَل

بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسـنى للمرتنيـني الفـورين نقـل     الكرام ُيذّكر املندوبون 

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

ــة   ــخة إلكرتونيــــ ــديم نســــ ــالبتقــــ ــق بيانــــ  ( إىل: PDF أو    WORD تهم )بنســــ

 FAO-Council@fao.org املوعـد ادـدد إللقائهـا. وميكـن إرسـال التصـويبات        لقب

 .1322 أبريل/نيسان 23قبل رفية إىل العنوان نفسه املدخلة على اداضر احَل

 النظددددددام ايل رتوندددددد  

  لطلب ال الم

يرجى من السادة املندوبني الراغبني يف الكالم أن يضغطوا على الزّر األمحر املوجود علـى  

املنضدة أمامهم. وسيومض الضوء إىل حني بدء املندوب بالكالم. ويـرد ترتيـب املتحـدثني    

مبجـّرد  الكلمـة  تلقائيًا على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سحب طلـب  

 ى الزّر األمحر.الضغط جمددًا عل

أمسـاء  ستتضـمن فقـط   أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللـس   نظرا إىل التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، مبن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى مـن نييـع الـذين    

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

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   
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تغطية الشدب ة الالسدل ية   

( Wi-Fi )    ونقطددة الولددو

  اىل شب ة اينرتنت

 

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

 ويف البهو الرئيسي ويف نييع املقاصف. قاعات االجتماعات 

 :التاليــــة الســــّروينبغــــي لــــذلك اســــتخدام الشــــبكة واســــم املســــتخدم وكلمــــة 

 wifi2internet  : السّركلمة     Guest_Internet الشبكة:  

عضدددوية مدددل مددد  جلندددة 

الربندددامج وجلندددة املاليدددة 

وجلنة الشؤون الدسدتورية  

 والقانونية

استمارات الرتشيح لعضوية جلنة الربنام  وجلنة املاليـة وجلنـة الشـ ون الدسـتورية     ترد 

مرفقــة  1322 /حزيرانيونيــوإىل  1322 /متــوزالفــرتة مــن يوليوبالنســبة إىل والقانونيــة 

وينبغــــي إحالــــة 3CL152 (mm962a.pdf-http://www.fao.org/3/a .)/بالوثيقــــة 

إىل األمـني العـام للمـ متر واجمللـس     علـى النحـو الواجـب    استمارات الرتشيح بعد ملئها 

 .1322 /أيارمايو 12ثنني من يوم اإل 21.33الساعة حبلول 

بوابة أعضاء املنظمة وعلى لوحة اإلعالنات على يف قسم أيضا متاح إن برنام  عمل اليوم  برنامج عمل اليوم

 /http://www.fao.org/bodies/council/cl151/ar: على اإلنرتنت صفحة اجمللس

 

http://www.fao.org/3/a-mm962a.pdf
http://www.fao.org/bodies/council/cl151/ar/

