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A 

 

 اجمللس
 

 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة

 3102مارس/آذار  32-32 روما،

 اجلدول الزمين املؤقت

 

 موجز

بعض املواضيع الرئيسية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية واالجتماع املشرتك ناقشت جلنة الربنامج وجلنة املالية 

اليت حتتاج إىل مناقشة و/أو قرار من جانب اجمللس وهي ترد يف تقرير كل من هذه اللجان. وحرصًا على أن يكوون  

النقاش مرّكزًا وتسهياًل لعملية التوصل إىل قرار واضح من قبل اجمللوس  أدرجوت هوذه املواضويع كبنوود يفوددة يف       

 جدول األعمال املؤقت للمجلس:

 )املراجعووة( وبرنووامج العموول وامليزانيووة    4102-4102اخلطووة املتوسووطة األجوول لل وورتة    - 3بنوود ال •

 4102-4102لل رتة 

 تقرير تولي ي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية ال رعية ملنظمة األغذية والزراعة - 2البند  •

 قرير االستعراض املستقّلتقييم إصالحات احلوكمة  مبا يف ذلك دراسة ت - 00البند  •

وحرصًا على جتّنب تكرار البيانات خالل هذه الدورة  يرجى مون اجمللوس النظور يف أو توجيهوات صوادرة عون       

 األجهزة الرئاسية األخرى حول املواضيع املذكورة أعاله ضمن البنود احملددة من جدول األعمال.

 اإلشارة إىل الوثيقة الرئيسية.وترد ت اصيل عن التقارير ذات الصلة باخلط املائل بعد 
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  مارس/آذار 32االثنني 

 (03.21-13.21الفرتة الصباحية )الساعة 

 CL 151/INF/1و CL 151/1)الوثائووق:  الختواذ قوراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  0البند 

Rev.1 وCL 151/INF/3) 

 الختاذ قرارانتخاب ثالثوووة نوواب للرئيوس وتعييوون رئيووس جلنوووة الصياغوووة واألعضاء فيها:  3البند 

   مبا يف ذلك إذا دعت احلاجة:للمناقشة والختاذ قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى:  3البند 

 الدعوات املوجهة للدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة  3-0 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 3-3 

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السابعة واخلمسني  4البند 

 (CL 151/5)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 4102مارس/آذار  00بعد املائة للجنة املالية )

 (: 4102مارس/آذار  03-9تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) 2البند 

 (CL 151/4)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 (: 4102مارس/آذار  03-9تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية ) 6البند 

 (CL 151/3)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 (CL 151/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات )الوثيقة  6-0 

 4102-4102جدول االشرتاكات لل رتة  6-3 

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 03.11-04.21فرتة بعد الظهر )الساعة 

: 4102-4102)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية لل رتة  4102-4102اخلطة املتوسطة األجل لل رتة  2البند 

 (C 2015/3)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 CL 151/3 -  (40-09تقرير الدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )ال قرات 

 CL 151/4 –  (2تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )ال قرة 

 CL 151/5  - ( 2-2( )ال قرات 4102مارس/آذار  00تقرير االجتماع املشرتك) 



3 CL 151/INF/1 Rev.1 

 

 :تقرير تولي ي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية ال رعية ملنظمة األغذية والزراعة 2البند 

 (C 2015/10)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

CL 151/5 - ( 9-2 ( )ال قرات4102مارس/آذار  00تقرير االجتماع املشرتك) 

 مارس/آذار 34الثالثاء 

 (03.21-13.21الفرتة الصباحية )الساعة 

 للمناقشة والختاذ قرارتقييم إصالحات احلوكمة  مبا يف ذلك دراسة تقرير االستعراض املستقّل:  00البند 

 (C 2015/26و C 2015/25)الوثيقتان 

 CL 151/5 - ( 01( )ال قرة 4102مارس/آذار  00تقرير االجتماع املشرتك) 

(: 4102نوفمرب/تشرين الثاني  40-09متابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )روما   02البند 

 (CL 151/9)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 (C2015/28)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارتقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات:  06البند 

 CL 151/4 -  (2تقرير الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )ال قرة 

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 03.11-04.21فرتة بعد الظهر )الساعة 

 (: 4102فرباير/شباط  42-43املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )تقريور الدورة  8البند 

 (CL 151/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 (CL 151/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اجمللس:  31البند 

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف  02البند 

 (CL 151/LIM/1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 4102-4102ال رتة 

  للمناقشة و/أو الختاذ قرار: 4102-4102برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات لل رتة  02البند 

 (CL 151/6)الوثيقة 

 أية مسائل أخرى 30البند 
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 مارس/آذار 32األربعاء 

 (03.21-13.21الفرتة الصباحية )الساعة 

 (C 2015/7و CL 151/7)الوثيقتان  لإلحاطةكلمات املرشحني ملنصب املدير العام:  01البند 

توصيات  -الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر )مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت  03البند 

 (CL 151/8)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارمقدمة إىل املؤمتر(: 

 حالة تن يذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة  04البند 

 (CL 151/LIM/3)الوثيقة للمناقشة و/أو الختاذ قرار (: 4102ديسمرب/كانون األول  0-2)

 (: 4102يونيو/حزيران  02جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني بعد املائة للمجلس ) 08البند 

 (CL 151/INF/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 فرتة بعد الظهر

 قت الحقًا()يعلن الواالجتماع األول للجنة الصياغة 

 مارس/آذار 36اخلميس 

 )يعلن الوقت الحقًا(االجتماع الثاني للجنة الصياغة 

 مارس/آذار 32اجلمعة 

 (03.21-13.21ة الصباحية )الساعة الفرت

 (CL 151/INF/4)الوثيقة  لإلحاطةاليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة:  املنتدياتالتطورات يف  03البند 

 الظهرفرتة بعد 

 )يعلن الوقت الحقًا( اعتماد التقرير

 


