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

 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 اخلمسونالدورة 

 1014 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 عمل اليوم برنامج

 1014 كانون األول/ديسمرب 1، الثالثاء

 

 

 القاعة احلمراء – الثالثةاجللسة العامة  (21.03 – 9.03)الساعة  الفرتة الصباحية

 (1322نوفمرب/تشرين الثاني  7-0)  تقرير الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 5البند 

 (CL 150/LIM/6و CL 150/5 الوثيقتان) للمناقشة والختاذ قرار

( والددورة السادسدة   1322أكتوبر/تشدرين األو    12-17تقريرا الددورة ااامسدة واامسدع بعدد املائدة )      6البند 

  للمناقشددة والختدداذ قددرار ( للجنددة املاليددة  1322نوفمرب/تشددرين الثدداني  7-0واامسددع بعددد املائددة ) 

 (C 2015/5 Bو C 2015/5 Aو CL 150/LIM/2و CL 150/11و CL 150/4)الوثائق 

تقرير االجتماع املشرتك بع الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السادسة واامسع  4البند 

 (CL 150/6)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(  1322نوفمرب/تشرين األو   5بعد املائة للجنة املالية )

  للمناقشة والختاذ قراراالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة   10البند 

 (CL 150/LIM/7و CL 150/9 الوثيقتان)
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 فرتة بعد الظهر

 األمر(، أو إىل وقت الحق إذا اقتضى 27.03 - 22.03)الساعة 
 

 القاعة احلمراء – الرابعةاجللسة العامة 

نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املشرتك بع منظمة األغذية والزراعة ومنظمدة الصد ة العامليدة     15البند 

 (CL 150/10)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

الرتتيبات اااصة بالدورة التاسعة والثالثع للمؤمتر )مبا يف ذلك جدو  األعما  املؤقت وتوصية اجمللد    11البند 

 (CL 150/8)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارخبصوص موضوع النقاش العام يف املؤمتر(  

أكتوبر/تشددرين األو   10-13تقريدددر الدددورة التاسددعة والتسددعع للجنددة الشددؤون الدسددتورية والقانونيددة )  8البند 

 (CL 150/2)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(  1322

 للمناقشة و/أو الختاذ قرار  1322-1325برنامج عمل اجملل  املتعدد السنوات للفرتة  11البند 

 (CL 150/7)الوثيقة 

 أية مسائل أخرى 11البند 

  رالختاذ قراعدية  تعيع ممثل عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقا 11-1 

 (CL 150/LIM/5)الوثيقة 

 اجمللس أعضاء مكتب دورة

 Wilfred Ngirwa للمجلس: املستقلالرئيس 

 (بنغالديش) Mafizur Rahman نواب الرئيس:

 Maria Laura da Rocha الربازيل() 

 Serge Tomasi (فرنسا.) 

 (آيسلندا) Jón Erlingur Jónassonالسيد  رئيس جلنة الصياغة:

كندا، شيلي، فرنسا، األردن، أفغانستان، األرجنتع، أسرتاليا،  تشكيل جلنة الصياغة:

االحتاد الروسي،  مجهورية كوريا، الربتغا ،ليربيا، باكستان، 

 زمبابوي

 األمانة

 Louis Gagnon :العاماألمني 

 Gabriella Piacentini العامة املساعدة: األمينة
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 دعم منظمة األغذية والزراعة للربنامج العاملي لألمن الص ي اجلانبية اليوم األحداث

 (Bاملبنى  B116)القاعة قاعة إيران  14.30 الساعة إىل 13.00 الساعة من

سررررعة إلقررراء البيانرررا    

توخيررال للدقررة رت الرت ررة 

الفوريررررررة وا ا ررررررر 

 رفيةاحَل

بضرورة الت دث بوترية معقولة ليتسدنى للمرتمجدع الفدورين نقدل     الكرام  ُيذّكر املندوبون

املنددوبع التفضدل   السدادة  أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمدا يرجدى مدن    

 ( إىل  PDF أو    WORD بياندددددداتهم )بنسددددددق  لبتقددددددديم نسددددددخة إلكرتونيددددددة  

 Council@fao.org-FAO املوعددد اددددد إللقائهددا. وميكددن إرسددا  التصددويبات   لقبدد

 .1014 كانون األول/ديسمرب 11قبل رفية إىل العنوان نفسه املدخلة على اداضر احَل

 النظررررررام ايلكرتونرررررر  

  لطلب الكالم

يرجى من السادة املندوبع الراغبع يف الكالم أن يضغطوا على الزّر األمحر املوجود علدى  

املنضدة أمامهم. وسيومض الضوء إىل حع بدء املندوب بالكالم. ويدرد ترتيدا املت ددثع    

الرئيسية. وميكدن سد ا الطلدا هدذا مبجدّرد      على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة تلقائيًا 

 الضغط جمددًا على الزّر األمحر.

أمسداء   ستتضدمن فقدط  أّن قائمة املندوبع واملراقبع اليت سُترفق بتقرير اجمللد    نظرا إىل التسجيل

املشاركع الذين سجلوا أمساءهم، مبن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى مدن مجيدع الدذين    

 ذلددك لدددى مركدددز تركيددا للتسددجيل     أمسددداءهم بعددد، أن يبدددادروا إىل  مل يسجلددددوا 

( Turkish Registration Centre  الكائن )مدخل املبنى  عند A .   

تغطية الشربكة الالسرلكية   

( Wi-Fi )   ونقطررة الولررول

  إىل شبكة اينرتنت

 

مجيدع  ( متاحدة داخدل    Wi-Fi ستكون خدمات اإلنرتندت بواسدطة الشدبكة الالسدلكية )    

 ويف مجيع املقاصف. الرئيسيبهو الويف قاعات االجتماعات 

  التاليددددة السددددّروينبغددددي لددددذلك اسددددتخدام الشددددبكة واسددددم املسددددتخدم وكلمددددة 

 "wifi2internet  "  السّركلمة     "Guest_Internet " الشبكة  
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