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 اجمللس
 

 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 4112 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 املؤقت اجلدول الزمين

 

 

 ديسمرب/كانون األول 1االثنني 

 (14.91-13.91)الساعة  الفرتة الصباحية

 CL 150/INF/1و CL 150/1 )الوثائااااق: الختااااق قااارارمين: األعمااا  واواادو  الاازاعتماااد واادو   1 البند

 (CL 150/INF/3و

 الختاق قرارانتخاب ثالثاااة ناواب للرئياس وتعيياان رئيااس وناااة الصياغاااة واألعضاء فيها:  4 البند

 :إن اقتضى األمر ، مبا يف قلكللمناقشة والختاق قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى،  3 البند

 الدعوات املووهة إىل الدو  غري األعضاء حلضور اوتماعات منظمة األغذية والزراعة 3-1 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 3-4 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية الناشئة عن: –اللجان الفنية   9 البند

 
 (:1034 يونيو/حزيران 31-9الثالثني للجنة مصايد األمساك )احلادية وتقرير الدورة  9-1

 (C 2015/23)الوثيقة  للمناقشة والختاق قرار

 
 (:1034 يونياااو/حزيران 17-11والعشااارين للجناااة ال)اباااات )   الثانياااةتقريااار الااادورة   9-4

 (C 2015/24)الوثيقة  للمناقشة والختاق قرار
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 تشرين األو /أكتوبر 1 -سبتمرب/أيلو   19والعشرين للجنة الزراعة ) الرابعةتقرير الدورة  9-9

 (C 2015/21)الوثيقة  للمناقشة والختاق قرار (:1034

 
للمناقشة  (:1034 أكتوبر/تشرين األو  9-7للجنة مشكالت السلع ) السبعنيتقرير الدورة  9-2

 (C 2015/22)الوثيقة  والختاق قرار

 ديسمرب/كانون األول 1االثنني 

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( ،41.03 - 41.03فرتة بعد الظهر )الساعة 

(: 1034أكتوبر/تشارين األو    31-31تقرير الدورة احلادية واألربعني للجناة األمان ال)اذائي العااملي )     7 البند

 (C 2015/20)الوثيقة  والختاق قرار للمناقشة

 (: 1034 تشاارين الثاااني/نااوفمرب 7-1عشاارة بعااد املائااة للجنااة الربنااامج )  السادسااةتقرياار الاادورة  5 البند

 (CL 150/5)الوثيقة  للمناقشة والختاق قرار

 الادورة السادساة  ( و1034 تشارين األو  /أكتاوبر  11-17واخلمسني بعد املائاة )  اخلامسة الدورة تقارير 6 البند

  للمناقشااة والختاااق قاارارللجنااة املاليااة: ( 1034نوفمرب/تشاارين الثاااني  7-1) واخلمسااني بعااد املائااة

 (CL 150/LIM/2و CL 150/11و CL 149/4)الوثائق 

 ديسمرب/كانون األول 4 الثالثاء

 (14.91-13.91)الساعة  الفرتة الصباحية

واخلمسني  السادسةعشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة  السادسةتقرير االوتماع املشرتك بني الدورة  2 البند

 (CL 150/6)الوثيقة  قرار والختاقللمناقشة (: 1034 نوفمرب/تشرين األو  5بعد املائة للجنة املالية )

 (CL 150/9)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاق قراراالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة:  11 البند

بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملياة  املشرتك الثاني املعين بالت)ذية تائج املؤمتر الدولي ن 15 البند

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

والاثالثني للماؤمتر )مباا يف قلاك وادو  األعماا  املؤقاة وتوصاية          التاساعة الرتتيبات اخلاصة بالادورة   11 البند

 (CL 150/8)الوثيقة  قرار للمناقشة والختاقاجمللس خبصوص موضوع النقاش العام يف املؤمتر(: 

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( ،41.03 - 41.03فرتة بعد الظهر )الساعة 

 أكتوبر/تشارين األو   11-10والتساعني للجناة الشاؤون الدساتورية والقانونياة )      التاساعة تقريار الدورة  8 البند

 (CL 150/2)الوثيقة  للمناقشة والختاق قرار(: 1034

  للمناقشاااة و/أو الختااااق قااارار: 1031-1035برناااامج عمااال اجمللاااس املتعااادد السااانوات للفااارتة   14 البند

 (CL 150/7)الوثيقة 
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 أية مسائل أخرى   41 البند

  قااارار الختااااق ملعاشاااات التقاعدياااة: وناااة ايف ماااؤمتر املنظماااة  عااان تعااايني  ثااال   41-1 

 (CL 150/LIM/5)الوثيقة 

 ديسمرب/كانون األول 9 األربعاء

 (14.91-13.91)الساعة  الفرتة الصباحية

 برنامج األغذية العاملي 12 البند

  الختاق قرارانتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي:  12-1 

 (CL 150/LIM/3و CL 150/3)الوثيقتان 

: 1031التقرياار الساانوي للمجلااس التنفيااذي لربنااامج األغذيااة العاااملي عاان أنشااطت  يف عااام  12-4 

 (C 2015/LIM/10-CL 150/12)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاق قرار

 (CL 150/INF/6)الوثيقة  الختاق قرارميدالية مارغريتا ليزاراغا:  16 البند

  واألربعاااني بعاااد املائاااة  التاساااعةحالاااة تنفياااذ القااارارات الااا  اختاااذها اجمللاااس يف دورتااا       19 البند

 (CL 150/LIM/4)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاق قرار: (1034يونيو/حزيران  31-10)

 (: 1035 آقار/مااار اخلمسااني بعااد املائااة للمجلااس )  احلاديااة وواادو  األعمااا  املؤقااة للاادورة    18 البند

 (CL 150/INF/2)الوثيقة  و/أو الختاق قرارللمناقشة 

 (CL 150/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اجمللس:  41 البند

اودو  الزمين الوتماعات األوهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالوتماعاات الرئيساية األخارى     17 البند

 ( CL 150/LIM/1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاق قرار: 1031-1034يف الفرتة 

 فرتة بعد الظهر

 )يعلن الوقة الحقًا( لجنة الصياغةل األو  وتماعالا

 ديسمرب/كانون األول 2 اخلميس

 )يعلن الوقة الحقًا( لجنة الصياغةل الثاني وتماعالا

 ديسمرب/كانون األول 5 اجلمعة

 (14.91-13.91الفرتة الصباحية )الساعة 

 ( CL 150/INF/4)الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات ال  تهّم والية منظمة األغذية والزراعة:  13 البند

 )يعلن الوقت الحقًا( اعتماد التقرير

 


