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 اجمللس

 بعد املائة واخلمسون الثالثة الدورة

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

 برنامج عمل اليوم

 2015 كانون األول/ديسمرب 1 ،الثالثاء

 

 القاعة احلمراء –اجللسة العامة الثالثة  (12.30-9.30)الساعة الفرتة الصباحية 

 بعد املائة نيائة للجنة الربنامج والدورة الستتقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة عشرة بعد امل 4البند  

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

للمناقشةة  (: 2015نوفمرب/تشةرين الثةاني    6-2تقرير الدورة الثامنة عشرة بعد املائةة للجنةة الربنةامج )    5البند 

 (CL 153/6)الوثيقة  والختاذ قرار

املائة ( والتاسعة واخلمسني بعد 2015مايو/أيار  13-11تقارير الدورات الثامنة واخلمسني بعد املائة ) 6البند 

( للجنة 2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2( والستني بعد املائة )2015أكتوبر/تشرين األول  26-27)

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

  2014منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  1-6 

 (C 2017/5 Bو C 2017/5 A)الوثيقتان 

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

 (CL 153/14 Rev.1)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قراراالستعراض املستقّل لشبكة املكاتب امليدانية  7البند  

 CL 153/8 - ( 6و 5( )الفقرتان 2015نوفمرب/تشرين الثاني  4تقرير االجتماع املشرتك) 

(: 2015أكتوبر/تشرين األول  23-21تقريةر الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) 9البند 

 (CL 153/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
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 القاعة احلمراء –اجللسة العامة الرابعة  (19.00 – 14.30)الساعة  فرتة بعد الظهر

(: 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12تقرير الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ) 8البند 

 (C 2017/19)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 (:2015سبتمرب/أيلول  11-7نتائج املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات )دوربان، جنوب أفريقيا،  14البند 

 (CL 153/13)الوثيقة  قرارختاذ الو/أو  للمناقشة

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف  15البند  

 (CL 153/LIM/1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2017-2015الفرتة 

 من اجمللس واألجهزة الرئاسية األخرى: تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات لكل 11البند 

 (CL 153/9)الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار 

 قرارللمناقشة و/أو الختاذ : 2019-2016برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  11-1 

 (CL 153/10 Rev.1 )الوثيقة

 (CL 153/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اجمللس:  18البند 

 اجمللس مكتب دورةأعضاء 

 Wilfred Ngirwa للمجلس: املستقلالرئيس 

 (غينيا االستوائية) Crisantos Obama Ondo نواب الرئيس:

 يوسف جحيل )الكويت(

 Gerda Verburg هولندا() 

 (أسرتاليا) Matthew Worrell رئيس جلنة الصياغة:

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

ماليزيا، مجهورية كوريا، االحتاد الروسي، سان مارينو، إسبانيا، 

 تايلندا، زمبابوي 

 األمانة

 Louis Gagnon :العاماألمني 

 Gabriella Piacentini العامة املساعدة: األمينة
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 بضيافة مجهورية كوريا للمشاركني يف دورة اجمللس حفل استقبال حدث خاص اليوم

 (B، املبنى قاعة األعالم )الطابق األرضي – 14.30-12.45الساعة 
 

سررررعة القررراء البيانرررا    

توخيررال للد ررة رت الرت ررة 

الفوريررررررة وا ا ررررررر 

 رفيةاحَل

ني نقةل  يبضرورة التحدث بوترية معقولة ليتسنى للمرتمجةني الفةور  الكرام ُيذّكر املندوبون 

املنةدوبني التفضةل   السةادة  أفكارهم بأكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح. كمةا يرجةى مةن    

 ( إىل: FWP أو    DROW بيانةةةةةةاتهم )بنسةةةةةةق  لبتقةةةةةةديم نسةةةةةةخة إلكرتونيةةةةةةة  

 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

ر املوجود علةى  يرجى من السادة املندوبني الراغبني يف الكالم أن يضغطوا على الزّر األمح

املنضدة أمامهم. وسيومض الضوء إىل حني بدء املندوب بالكالم. ويةرد ترتيةب املتحةدثني    

تلقائيًا على الشاشة املوضوعة فوق املنّصة الرئيسية. وميكن سحب طلةب الكلمةة رجةّرد    

 الضغط جمددًا على الزّر األمحر.

أمسةاء  ستتضةمن فقةط   أّن قائمة املندوبني واملراقبني اليت سُترفق بتقرير اجمللةس   نظرا إىل التسجيل

املشاركني الذين سجلوا أمساءهم، رن فيهم املمثلون الدائمون، يرجى مةن مجيةع الةذين    

 ذلةةل لةةدى مركةةةز تركيةةا للتسةةجيل     مل يسجلةةةةوا أمسةةةاءهم بعةةد، أن يبةةةادروا إىل   

( hsikruT OoiruiisireR eoRiio ا ) مدخل املبنى  عندلكائن A .   

تغطية الشربكة الالسرلكية   

( DrPr)  ونقطة الوصول اىل

  شبكة اينرتنت

 

مجيةع  ( متاحةة داخةل    DrPr ستكون خةدمات اإلنرتنةت بواسةطة الشةبكة الالسةلكية )     

 ويف البهو الرئيسي ويف مجيع املقاصف. قاعات االجتماعات 

 :التاليةةةةة السةةةةّروينبغةةةةي لةةةةذلل اسةةةةتخدام الشةةةةبكة واسةةةةم املسةةةةتخدم وكلمةةةةة 

 trnr2rRioiRoi: السّركلمة  "isouitrRioiRoi"  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
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