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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل (QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 

وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة . أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

www.fao.org 
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 املؤمتر
 

 والثالثون الثامنةالدورة 

 2013 حزيران/نيويو 22 - 15روما، 

 الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثامنة والثالثني ملؤمتر

 (توصيتان إىل املؤمتر)منظمة األغذية والزراعة 

 

 (2102كانون األول /ديسمرب 7-3)اخلامسة واألربعني بعد املائة للمجلس مقتبس من تقرير الدورة 

 

 1الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر

 

 ترتيبات الدورة وجدول األعمال املؤقت

 

اجمللس على أن ُيرفع إىل املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات املنصوص عليها يف الوثيقة  وافق- 01

CL 145/12 اجمللس، بشكٍل خاص، مبا يلي أوصىليوافق عليها، و: 
 

مسائل ( 2)، (اللجنة األوىل)املسائل الفنية ومسائل السياسات ( 0: )تشكيل جلنتني لتقوما بدراسة (أ)

 ؛(اللجنة الثانية)الربامج وامليزانية 

موعدًا نهائيًا لتلقي الرتشيحات  2103حزيران / يونيو 07 االثننيظهرًا من يوم  02.11حتديد الساعة  (ب)

 .2103حزيران /يونيو 20يوم اجلمعة  االنتخابالنتخابات اجمللس، على أن جترى عملية 

  

                                                 
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/6و CL 145/PV/5و CL 145/12الوثائق   1
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مادلوسدماظـفائيمظؾرتذققاتمدلـصبماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾس

م

ممضرر-م40 ماظلاسة محتدؼد مم02.11اجملؾس ماإلثـني مؼوم معن مأبرؼلم8زفرًا م/ مظؿؾؼيمم2103غقلان مغفائقًا عوسدًا

م.اظرتذققاتمدلـصبماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾس

م

مرمورئقليماظؾفـؿنيماظرئقلقؿنيماألوىلمواظـاغقةاظرتذققاتمدلـاصبمرئقسمادلؤمت

م

أحاطماجملؾسمسؾؿامبأنمادلشاوراتماظيتمجرتمبنيماجملؿوسةماإلضؾقؿقةميفماظشرقماألدغىمأدػرتمسنمتواصقميفم-م42

مناجملؾسمسؾىمأنمؼؽومواصقطؿام.ماآلراءمسؾىمترذقحموزؼرماظزراسةمواظريمواظـروةماحلقواغقةميفمأصغاغلؿانمظرئادةمادلؤمتر

،موأنمؼؽونمرئقسماظؾفـةماظرئقلقةماظـاغقةمجمؿوسةماظلؾعةمواظلؾعنيمواظصنيرئقسماظؾفـةماظرئقلقةماألوىلمعنمبنيمبؾدانم

م.جمؿوسةماظلؾعةمواظلؾعنيمواظصنيعنمبؾٍدمعنمشريماألسضاءميفم

م

م:اجملؾسمسؾىمعامؼؾيماتػقو-م43
م

ماظؿمتأجقلم(أ) مأوراق موجلـة ماظعاعة ماظؾفـة مبشأنمسضوؼة ماظلاددةمضراره ماظؼراراتمإىلمدورته ػوؼضموجلـة

 ؛(2103غقلانم/مأبرؼل)واألربعنيمبعدمادلائةم

 ادلؤمترمبدسوةمصؾلطني،مطؿامجرتماظعادة،مإىلمحضورمادلؤمترمبصػةمعراضب؛متوصقةم(ب)

داعةماألغظؿةماظغذائقةمادللؿ:مشماظعامميفمدورتهماظـاعـةمواظـالثنيمػواادلؤمترمبأنمؼؽونمعوضوعماظـؼمتوصقةم(ج)

م.عنمأجلماألعنماظغذائيمواظؿغذؼة

م

م(2103غقلانم/أبرؼلم26-22)ؾؿفؾسمعؼؿؾسمعنمتؼرؼرماظدورةماظلاددةمواألربعنيمبعدمادلائةمظ
م

 2الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر
م

معشروعماجلدولماظزعينمظؾدورة

م

 :اجملؾسمسؾىمأنمؼرصعمإىلمادلؤمترمظؾؿواصؼةمواصق-م34
م

م؛CL 146/6اجلدولماظزعينمادلؤضتماظواردميفماظوثقؼةمم(0)

،مسؾىمأنم3إلضاعةمحػلمتوزؼعماجلوائزميفمعـادؾةمأخرىمخبالفمادلؤمترمطؿامؼردميفمعشروعماظؼرارمواضرتاحم(2)

م.2103حزؼرانم/مُؼـّػذمػذاماظؿغقريمبعدماظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمظؾؿؤمترميفمذفرمؼوغقو

م

                                                 
ممCL 146/PV/8ومCL 146/PV/6ومCL 146/LIM/6ومCL 146/6 Sup.1ومCL 146/6اظوثائقممم2
 C 2013/LIM/18اظوثقؼةممم3
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م:اجملؾسمسؾىمسرضماظرتذققاتماظؿاظقةمسؾىمادلؤمترمواصقعنماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿة،مم5-24رؾؼًاممظؾؿادةم-م35
م

متعقنيمرئقليماظؾفـؿنيماظرئقلقؿنيمظؾؿؤمتر
م

 ؛(جـوبمأصرؼؼقا(م)Nomatemba Tamboععاظيماظلقدةم:م)رئقسماظؾفـةماظرئقلقةماألوىلم(أ)

م؛(ػوظـدا(م)Gerda Verburgععاظيماظلقدةم:م)اظؾفـةماظرئقلقةماظـاغقةمرئقسم(ب)
م

متعقنيمثالثةمغوابمظرئقسمادلؤمتر
م

م:رئقسمادلؤمترمغوابم(ج)
م

 ععاظيماظلقدةمJanine Tagliante Saracino عنمطوتمدؼػوار؛م 

 ععاظيماظلقدمThomas Wriessnigعنمأدلاغقا؛م 

 ععاظيماظلقدةمTehmina Janjuaعنمباطلؿانم. 
م

متعقنيمدؾعةمأسضاءميفماظؾفـةماظعاعة
م

ماظعاعةمأسضاءم(د) ماظؾفـة مدري: مدؾوصاطقا، مغقوزؼؾـدا، مادلؿقدةممطودؿارؼؽا، ماظوالؼات ماظلودان، الغؽا،

م.األعرؼؽقة،مزعؾابوي
م

متعقنيمتلعةمأسضاءميفمجلـةمأوراقماظؿػوؼض
م

ماظؿػوؼضمأسضاءم(ػـ) مأوراق مجلـة مػـدوراس،م: ماظؿشقؽقة، ماجلؿفورؼة مطوظوعؾقا، ماظصني، مطـدا، اجلزائر،

م.،مسؿان،مغقوزؼؾـداػـغارؼا
م

متعقنيمدؾعةمأسضاءميفمجلـةماظؼرارات

م

ماظؼرارات-م36 ميفمجلـة مأمساؤػم ماظؿاظقة مادلرذقنيماظلؾعة مسؾى ماآلراء ميف مػـاكمتواصق مبأن ماجملؾسمسؾؿًا :موأحاط

م.أدرتاظقا،مبـغالدؼش،مطـدا،مشقـقاماالدؿوائقة،مادؿوغقا،ماظعراق،مأوروشواي




