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ترتيبات الدورة وجدول األعمال املؤقت
 -01وافق اجمللس على أن يُرفع إىل املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات املنصوص عليها يف الوثيقة
 CL 145/12ليوافق عليها ،وأوصى اجمللس ،بشكلٍ خاص ،مبا يلي:
(أ) تشكيل جلنتني لتقوما بدراسة )0( :املسائل الفنية ومسائل السياسات (اللجنة األوىل) )2( ،مسائل
الربامج وامليزانية (اللجنة الثانية)؛
(ب) حتديد الساعة  02.11ظهراً من يوم االثنني  07يونيو /حزيران  2103موعداً نهائياً لتلقي الرتشيحات
النتخابات اجمللس ،على أن جترى عملية االنتخاب يوم اجلمعة  20يونيو/حزيران .2103

1

الوثائق

 CL 145/12و CL 145/PV/5و CL 145/PV/6وCL 145/PV/7

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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ادلوسدماظـفائيمظؾرتذققاتمدلـصبماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾسم

-40م ضرر ماجملؾس محتدؼد ماظلاسة م 02.11مزفراً معن مؼوم ماإلثـني م 8مأبرؼل /مغقلان م 2103معوسداً مغفائقاً مظؿؾؼيم
اظرتذققاتمدلـصبماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾس.م
م
م

اظرتذققاتمدلـاصبمرئقسمادلؤمترمورئقليماظؾفـؿنيماظرئقلقؿنيماألوىلمواظـاغقةم

-42م أحاطماجملؾسمسؾؿامبأنمادلشاوراتماظيتمجرتمبنيماجملؿوسةماإلضؾقؿقةميفماظشرقماألدغىمأدػرتمسنمتواصقميفم
اآلراءمسؾىمترذقحموزؼرماظزراسةمواظريمواظـروةماحلقواغقةميفمأصغاغلؿانمظرئادةمادلؤمتر.مطؿامواصق ماجملؾسمسؾىمأنمؼؽونم
رئقسماظؾفـةماظرئقلقةماألوىلمعنمبنيمبؾدانمجمؿوسةماظلؾعةمواظلؾعنيمواظصني،موأنمؼؽونمرئقسماظؾفـةماظرئقلقةماظـاغقةم
عنمبؾدٍمعنمشريماألسضاءميفمجمؿوسةماظلؾعةمواظلؾعنيمواظصني.م
م
-43م واتػقماجملؾسمسؾىمعامؼؾي:م
م
(أ)م تأجقل مضرارهمبشأن مسضوؼة ماظؾفـةماظعاعة موجلـة مأوراق ماظؿػوؼض موجلـة ماظؼرارات مإىل مدورته ماظلاددةم
واألربعنيمبعدمادلائةم(أبرؼل/مغقلانم)2103؛
(ب)م توصقةمادلؤمترمبدسوةمصؾلطني،مطؿامجرتماظعادة،مإىلمحضورمادلؤمترمبصػةمعراضب؛
(ج)م توصقةمادلؤمترمبأنمؼؽونمعوضوعماظـؼاشماظعامميفمدورتهماظـاعـةمواظـالثنيمػو:ماألغظؿةماظغذائقةمادللؿداعةم
عنمأجلماألعنماظغذائيمواظؿغذؼة.م
م
م
م

عؼؿؾسمعنمتؼرؼرماظدورةماظلاددةمواألربعنيمبعدمادلائةمظؾؿفؾسم(26-22مأبرؼل/غقلانم)2103م
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عشروعماجلدولماظزعينمظؾدورةم
م

-34م واصقماجملؾسمسؾىمأنمؼرصعمإىلمادلؤمترمظؾؿواصؼة:
م
()0م اجلدولماظزعينمادلؤضتماظواردميفماظوثقؼةمCL 146/6؛م
()2م واضرتاحمإلضاعةمحػلمتوزؼعماجلوائزميفمعـادؾةمأخرىمخبالفمادلؤمترمطؿامؼردميفمعشروعماظؼرار،3مسؾىمأنم
ؼُـػّذمػذاماظؿغقريمبعدماظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمظؾؿؤمترميفمذفرمؼوغقو/محزؼرانم.2103م
م
2مماظوثائقمCL 146/6موCL 146/6 Sup.1موCL 146/LIM/6موCL 146/PV/6موCL 146/PV/8مم
3
مماظوثقؼةمC 2013/LIM/18
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-35م رؾؼاًممظؾؿادةم5-24معنماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿة،مواصقماجملؾسمسؾىمسرضماظرتذققاتماظؿاظقةمسؾىمادلؤمتر:م
م
م
م
م
م

تعقنيمرئقليماظؾفـؿنيماظرئقلقؿنيمظؾؿؤمترم

(أ)م رئقسماظؾفـةماظرئقلقةماألوىل:م(ععاظيماظلقدةم)Nomatemba Tamboم(جـوبمأصرؼؼقا)؛
(ب)م رئقسماظؾفـةماظرئقلقةماظـاغقة:م(ععاظيماظلقدةم)Gerda Verburgم(ػوظـدا)؛م

تعقنيمثالثةمغوابمظرئقسمادلؤمترم
(ج)م غوابمرئقسمادلؤمتر:م



م
م
م
م
م
م



ععاظيماظلقدةم Janine Tagliante Saracinoمعنمطوتمدؼػوار؛
ععاظيماظلقدمThomas Wriessnigمعنمأدلاغقا؛
ععاظيماظلقدةمTehmina Janjuaمعنمباطلؿان.

تعقنيمدؾعةمأسضاءميفماظؾفـةماظعاعةم
(د)م أسضاء ماظؾفـة ماظعاعة :مطودؿارؼؽا ،مغقوزؼؾـدا ،مدؾوصاطقا ،مدري مالغؽا ،ماظلودان ،ماظوالؼات مادلؿقدةم
األعرؼؽقة،مزعؾابوي.م

تعقنيمتلعةمأسضاءميفمجلـةمأوراقماظؿػوؼضم
(ػـ)م أسضاء مجلـة مأوراق ماظؿػوؼض :ماجلزائر ،مطـدا ،ماظصني ،مطوظوعؾقا ،ماجلؿفورؼة ماظؿشقؽقة ،مػـدوراس،م
ػـغارؼا،مغقوزؼؾـدا،مسؿان.م

تعقنيمدؾعةمأسضاءميفمجلـةماظؼراراتم

-36م وأحاط ماجملؾس مسؾؿاً مبأن مػـاك متواصق ميف ماآلراء مسؾى مادلرذقني ماظلؾعة ماظؿاظقة مأمساؤػم ميف مجلـة ماظؼرارات:م
أدرتاظقا،مبـغالدؼش،مطـدا،مشقـقاماالدؿوائقة،مادؿوغقا،ماظعراق،مأوروشواي.م

