
  CL 148/OD/2        
December 2013                                                                                                                                          

    
 

 

؛ وھذه ھي مبادرة من منظمة (QR)يمكن االطالع على ھذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
للتقليل إلى أدنى حد من أثرھا البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن  األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع المنظمة  االطالع على وثائق أخرى على
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  المجلس
  بعد المائة األربعونو الثامنةالدورة 

  2013 كانون األول/ديسمبر 6-2روما، 

 اليوم برنامج عمل

  2013 كانون األول/ديسمبر 3 ،الثالثاء
 
 

 القاعة الحمراء – الثالثةالجلسة العامة     الفترة الصباحية

  )12.30 – 9.30(الساعة 
  

نوفمبر/ تشرين  15-11امج (تقرير الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للجنة البرن 5البند 
  ):الثاني

 )CL 148/7(الوثيقة  للمناقشة والتخاذ قرار

) والخمسين 2013مايو/أيار  28-27تقارير الدورات التاسعة واألربعين بعد المائة (  6البند 
   بعد المائة

 15-11) والحادية والخمسين بعد المائة (2013أكتوبر/تشرين األول  21-22(
 CL(الوثائق  للمناقشة والتخاذ قرار) للجنة المالية: 2013نوفمبر/تشرين الثاني 

   CL 148/6و CL 148/5و 148/4
  )CL 148/LIM/2و

 23- 21( الدستورية والقانونيةتقريـر الدورة السابعة والتسعين للجنة الشؤون   9البند 
  )CL 148/2(الوثيقة  للمناقشة والتخاذ قرار): 2013أكتوبر/تشرين األول 
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 القاعة الحمراء – الرابعةالجلسة العامة    فترة بعد الظھر

  إذا دعت الحاجة) حتى وقت الحقأو  17.30 – 14.30(الساعة 

للمناقشة والتخاذ الترتيبات الخاصة باالستعراض المستقل إلصالحات الحوكمة:    11البند 
   قرار

  )CL 148/10 Add.1و CL 148/10 الوثيقتان(
  CL 148/2 - قرير الدورة السابعة والتسعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ت

 )37- 35(الفقرات 
  CL 148/8 - 9نوفمبر/تشرين الثاني) (الفقرة  13قرير االجتماع المشترك (ت( 

التقارير المرحليـة عن برنامـج العمل المتعدد السنـوات لكل مـن: المجلـس؛ ولجنة   12البند
الشـؤون الدستورية والقانونية؛ ولجنة المالية؛ ولجنة البرنامج؛ والمؤتمرات 

 )CL 148/9(الوثيقة  للمناقشة والتخاذ قراراإلقليمية؛ واللجان الفنية:
 CL 148/2 - قرير الدورة السابعة والتسعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ت  

)34و33(الفقرتان
 CL 148/6-46قرير الدورة الحادية والخمسين بعد المائة للجنة المالية (الفقرة ت( 
 CL 148/7-17قرير الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للجنة البرنامج (الفقرة ت( 

-11تقرير االجتماع األول للجمعية العامة للشراكة العالمية من أجل التربة (روما،   14البند 
   )CL 148/13): لإلحاطة و/أو التخاذ قرار (الوثيقة 2013يونيو/حزيران  12

  المجلس أعضاء مكتب دورة
  Wilfred Ngirwa للمجلس: المستقلالرئيس 

 )(األرجنتين Gustavo Infante  نواب الرئيس:

 Vimlendra Sharan الھند)( 

 Gianni Ghisi إيطاليا)( 

 (المملكة المتحدة) Neil Briscoe رئيس لجنة الصياغة:

األرجنتين، أستراليا، بنغالديش، كندا،  تشكيل لجنة الصياغة:
إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، جمھورية إيران 

االتحاد اإلسالمية، العراق، األردن، المغرب، 
 الروسي، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة

 األمانة
  Louis Gagnon  :العاماألمين 
  Gabriella Piacentini العامة المساعدة: األمينة

  
"مبادرة الفاو العالمية في أفريقيا: دعم  -، قاعة إيران14.30-13.00الساعة األحداث الجانبية

الفقر وإدارة الموارد المائية بشكل األمن الغذائي  والتخفيف من وطأة 
  مستدام"

events/en/-http://www.fao.org/bodies/council/cl148/cl148side 
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قاعة سلوفاكيا 
 للمندوبين

للممثلين الدائمين الستخدام الحصري ھي لقاعة سلوفاكيا للمندوبينإن
تعمل  شاشات عرض الذين يحضرون اجتماعات المنظمة. وتم وضع

في القاعة، وھو ما يمكن المندوبين من متابعة وقائع  بالدوائر المغلقة
الحمراء والخضراء وقاعة الجلسات  تيناالجتماعات التي تجري في القاع

في القاعة كما يوجد موظف  وطابعة وھاتفانمحطات  ثمانيالعامة. وھناك 
 من المنظمة لمساعدة الممثلين الدائمين.

سرعة إلقاء البيانات 
ً للدقة في  توخيا
الترجمة الفورية 

 رفيةوالمحاضر الحَ 

بضرورة التحدث بوتيرة معقولة ليتسنى للمترجمين الكراميُذّكر المندوبون
الفورين نقل أفكارھم بأكبر قدر ممكن من الدقة والوضوح. كما يرجى من 

   WORD بياناتھم (بنسق عن المندوبين التفضل بتقديم نسخة إلكترونية السادة 
الموعد المحدد إللقائھا. ويمكن  لقب Council@fao.org-FAO ) إلى:  PDF أو 

قبل رفية إلى العنوان نفسه إرسال التصويبات المدخلة على المحاضر الحَ 
.2013كانون األول/ديسمبر13

سوف أّن قائمة المندوبين والمراقبين التي ستُرفق بتقرير المجلس بما التسجيل
سجلوا أسماءھم، بمن فيھم الممثلون أسماء المشاركين الذين تقتصر على 

الدائمون، يرجى من جميع الذين لم يسجلــوا أسمـاءھم بعد، أن يبـادروا 
 ذلك لدى مركـز تركيا للتسجيل إلى

)Turkish Registration Centre الكائن في مدخل المبنى ( A .   

  

لتحميل على الترويج الستخدام رموز االستجابة السريعة تعمل المنظمة
المطبوعات ووثائق االجتماعات على األجھزة النقالة مثل األجھزة اللوحية 

  والھواتف الذكية.
  

تغطية الشبكة 
 ) Wi-Fi (الالسلكية 

ونقطة الوصول إلى 
   شبكة اإلنترنت

 

) متاحة  Wi-Fiستكون خدمات اإلنترنت بواسطة الشبكة الالسلكية (
 Polishوفي المقھى البولندي ( وحولھاللمشاركين داخل قاعات االجتماعات 

Bar( ولالستفادة من ھذه الخدمة، ينبغي استخدام جھاز كمبيوتر محمول أو .
المحليّة   LAN ) مجھّز بإمكانية استخدام شبكة  PDA مساعد رقمي شخصي (

   802.11aالمعايير الالسلكية، طبقاً ألحد 
  . 802.11nأو    802.11g  أو    802.11b أو 

 :التالية السرّ وينبغي لذلك استخدام الشبكة واسم المستخدم وكلمة 
كلمة     visitor اسم المستخدم:     Guest_Internet الشبكة:  

  wifi2internet  : السرّ 

 


