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

 www.fao.org على موقع املنظمة

 

 

A             

 

 اجمللس

 بعد املائة واخلمسون الثالثة الدورة

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

 برنامج عمل اليوم

 2015 كانون األول/ديسمرب 4 ،اجلمعة

 

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

 أية مسائل أخرى 19البند  

 بيان ممثل عن هيئيت موظفي املنظمة 19-5 

 

 اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة: لإلحاطة  املنتدياتالتطورات يف  17البند 

 (CL 153/INF/4)الوثيقة 

 

 القاعة احلمراء –اجللسة العامة الثامنة  (16.00)الساعة  فرتة بعد الظهر

 اعتماد التقرير  
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 اجمللس أعضاء مكتب دورة

 Wilfred Ngirwa الرئيس املستقل للمجلس:

 (غينيا االستوائية) Crisantos Obama Ondo نواب الرئيس:

 يوسف جحيل )الكويت(

 Gerda Verburg هولندا() 

 (أسرتاليا) Matthew Worrell رئيس جلنة الصياغة:

الربازيل، كندا، إكوادور، آيسلندا، العراق، أسرتاليا، أفغانستان،  تشكيل جلنة الصياغة:

سي، سان مارينو، مدغشقر، ماليزيا، مجهورية كوريا، االحتاد الرو

 ، زمبابوي إسبانيا، تايلند

 األمانة

 Louis Gagnon األمني العام:

 Gabriella Piacentini األمينة العامة املساعدة:

 

الفاقرد واملهردر مرن األغذيرة     قيرا   جملموعة العشررين بشر ن    ةنصة الفنياملإطالق  ليومااجلانيب د  احل

 هماواحلد من

 (B، املبنى B116قاعة إيران ) -(15.30-14.00)الساعة 

سررررعة القررراء البيانرررا    

توخيررال للد ررة رت الرت ررة 

الفوريررررررة وا ا ررررررر 

 رفيةاحَل

ني نقرل  يبضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسنى للمرتمجرني الفرور  الكرام ُيذّكر املندوبون 

املنردوبني التفضرل   السرادة  أفكارهم ب كرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمرا يرجرى مرن    

 ( إىل: FWP أو    DROW بيانرررررراتهم )بنسررررررق  لبتقررررررديم نسررررررخة إلكرتونيررررررة  

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

 .2015 ديسمرب/ كانون األّول 11قبل رفية إىل العنوان نفسه املدخلة على احملاضر احَل

 النظررررررام ايلكرتونرررررري 

   لطلب الكالم

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

املنضدة أمامهم. وسيومض الضوء إىل حني بدء املندوب بالكالم. ويررد ترتيرا املتحردثني    

تلقائيًا على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سحا طلرا الكلمرة رجرّرد    

 الضغط جمددًا على الزّر األمحر.

أمسراء  ستتضرمن فقرط   أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللرس   نظرا إىل التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، رن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى مرن مجيرع الرذين    

 ذلررل لرردى مركرررز تركيررا للتسررجيل     مل يسجلرررروا أمسررراءهم بعررد، أن يبرررادروا إىل   

( Turkish Registration Centre ا ) مدخل املبنى  عندلكائن A .   

mailto:FAO-Interpretation@fao.org
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تغطية الشربكة الالسرلكية   

( DWPW)  ونقطة الوصول اىل

  شبكة اينرتنت

 

مجيرع  ( متاحرة داخرل    DWPW ستكون خردمات اإلنرتنرت بواسرطة الشربكة الالسرلكية )     

 ويف البهو الرئيسي ويف مجيع املقاصف. قاعات االجتماعات 

 :التاليررررة السررررّروينبغرررري لررررذلل اسررررتخدام الشرررربكة واسررررم املسررررتخدم وكلمررررة 

 wifi2internet: السّركلمة  "guest_internet"  الشبكة:  

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

   ar153http://www.fao.org/bodies/council/cl//: على اإلنرتنت صفحة اجمللس
 
 مركز الشيخ زايد )الطابق األرضي، البهو الرئيسي( -14.00-12.30الساعة  - اختتام السنة الدولية للرتبة 

http://www.fao.org/bodies/council/cl153/ar

