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

 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 الثالثة الدورة

 2015 ديسمرب/كانون األّول 4 - نوفمرب/تشرين الثاني 30 روما،

 عمل اليوم برنامج

 2015 تشرين الثاني/نوفمرب 30 ،اإلثنني

 
 

 القاعة احلمراء – األوىلاجللسة العامة  (12.30-09.30)الساعة  الفرتة الصباحية

  CL 153/1 Rev.1)الوثائــق  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 

 (CL 153/INF/3و CL 153/INF/1 Rev.1و

 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  2البند 

 ، مبا يف ذلك:للمناقشة و/أو الختاذ قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى:  10البند 

 والزراعةالدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية  1–10 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 2–10 

ــ ة     3البند  ــة لل  ــل وامليزاني ــامع العم ــديالت يف برن ــرار  : 2017-2016التع ــاذ ق ــة والخت ــا )الوثيق للمناقش  ت

CL 153/3 ، وCL 153/3 5و 4و 3و 2و 1اعالمية  اتمذكر 

 (4)ال قرة  املائة للجنة الربنامع تقرير الدورة الثامنة عشرة بعد - CL 153/6الوثيقة  

 (17إىل  14املالية )ال قرات من بعد املائة للجنة  الستنيتقرير الدورة  - CL 153/7 Rev.1الوثيقة 

 (4)ال قرة  (2015نوفمرب/تشرين الثاني  4) تقرير االجتماع املش ك - CL 153/8الوثيقة 
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 القاعة احلمراء – الثانيةاجللسة العامة  (17.00-14.30)الساعة فرتة بعد الظهر 

تقرير االجتماع املش ك بني الدورة الثامنة عشرة بعد املائـة للجنـة الربنـامع والـدورة السـتني بعـد املائـة         4البند 

 (CL 153/8)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 2015نوفمرب/تشرين الثاني  4للجنة املالية )

للمناقشـة  : (2015نوفمرب/تشـرين الثـاني    6-2الثامنة عشـرة بعـد املائـة للجنـة الربنـامع )     تقرير الدورة  5البند 

 (CL 153/6)الوثيقة  والختاذ قرار

( والتاسـعة واخلمسـني بعـد املائـة     2015مايو/أيار  13-11تقارير الدورات الثامنة واخلمسني بعد املائة ) 6البند 

( للجنـة  2015نوفمرب/تشـرين الثـاني    6-2بعـد املائـة )  ( والسـتني  2015أكتوبر/تشرين األول  26-27)

 (CL 153/7 Rev.1و CL 153/5و CL 153/4)الوثائق  للمناقشة والختاذ قراراملالية: 

 C 2017/5 A)الوثيقتـــا   2014منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة  -احلســـابات املراجعـــة  6-1 

 (C 2017/5  Bو

 (CL 153/LIM/2حالة االش اكات واملتأخرات )الوثيقة  6-2 

 

 واالحت ال مبرور سبعني عامًا على إنشاء املنظمة 2015ح ل تقديم جوائز املنظمة لعام  حدث خاص اليوم

  (A) ، املبنىA121 القاعة اخلضراء )القاعة – 18.15-17.00الساعة 

 يتبع هذا احلدث اخلاص ح ل استقبال يف البهو الرئيسي.
 

 30من يوم اإلثنني، 

نوفمرب/ تشرين الثاني إىل 

 4يوم اجلمعة، 

 ديسمرب/كانون األّول

مت استحداث منصة إعالمية يف البهو الرئيسي ُتعرض فيها املطبوعات الرئيسية الصادرة   

 :عن املنظمة

  التمويل املستدام إلعادة الغابات واملناظر الطبيعية إىل شكلها األساسي -

  واألمن الغذائيتأثري الكوارث على الزراعة  -

  االحت ال خبمسني سنة من الشراكات –دعم املنظمة لالستثمارات  -

 

  املشاركني يف دورة اجمللس مدعوو  إىل زيارة املعرض الذي ُيقام يف البهو الرئيسي كما أ

 عن مرور سبعني عامًا على إنشاء املنظمة.

سرعة إلقاء البيانات 

توخيًا للدقة يف الرتمجة 

حملاضر الفورية وا

 رفيةاحَل

بضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسـنى للم نيـني ال ـورين نقـل     الكرام ُيذّكر املندوبو  

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

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

 Interpretation@fao.org-FAO املوعد احملدد إللقائها. وميكن إرسال التصويبات  لقب

 .2015 ديسمرب/ كانون األّول 11قبل رفية إىل العنوا  ن سه املدخلة على احملاضر احَل

mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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 النظام اإللكرتوني

  لطلب الكالم

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

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

تلقائيًا على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سحا طلـا الكلمـة مبجـّرد    

 الضغط جمددًا على الزّر األمحر.

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

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، مبن فيهم املمثلو  الدائمو ، يرجى مـن نييـع الـذين    

ـــادروا إىل    ــد، أ  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 .   

تغطية الشببكة الالسبلكية   

( Wi-Fi )   ونقطببة الولببول

  إىل شبكة اإلنرتنت

 

نييـع  ( متاحـة داخـل    Wi-Fi ستكو  خدمات اإلن نـ  بواسـطة الشـبكة الالسـلكية )    

 ويف البهو الرئيسي ويف نييع املقاصف. قاعات االجتماعات 

 :التاليــــة الســــّروينبغــــي لــــذلك اســــتخدام الشــــبكة واســــم املســــتخدم وكلمــــة 

 wifi2internet  : السّركلمة     guest_Internet الشبكة:  

بوابة أعضاء املنظمة وعلى لوحة اإلعالنات على يف قسم أيضا متاح إ  برنامع عمل اليوم  برنامج عمل اليوم

: على اإلن ن  ص حة اجمللس
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl153/documents/ar/  

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl153/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl153/documents/ar/

