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 .، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة)QRاالطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (ميكن 
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 المجلس
 الدورة الخامسة والخمسون بعد المائة

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5رومـا، 

 الجدول الزمني المؤقت
    

 موجز
 

ي ترد يف تقرير كل جانب اجمللس وهناقشت جلنتا اجمللس بعض املواضيع الرئيسية اليت حتتاج إىل مناقشة و/أو قرار من 
من اللجنتني. وحرصـــاً على أن يكون النقاش مرّكزاً وتســـهيالً لعملية التوصـــل إىل قرار واضـــح من قبل اجمللس، أدرجت 

 املواضيع التالية كبنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت للمجلس:
 

 2021-2018االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  اإلطار - 3البند  •
 التعاون بني املنظمات اليت توجد مقارها يف روما - 11البند  •

 
وجتنباً لتكرار البيانات خالل هذه الدورة، يرجى من اجمللس النظر يف أي توجيهات صــــــــــــــادرة عن األجهزة الرئاســــــــــــــية 

 ملذكورة أعاله ضمن البنود احملددة من جدول األعمال.األخرى حول املواضيع ا
 

 ويشار باخلط املائل بعد مرجع الوثيقة الرئيسية إىل تفاصيل التقارير ذات الصلة.
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 ديسمبر/كانون األول 5االثنين 

 )12:30-9:30الفترة الصباحية (الساعة 
 

 CL 155/INF/1و CL 155/1(الوثائــــــــــــــــــــــــــــــــــق  قـــــــــــــــــرارالختـــــــــــــــــاذ اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 
 )CL 155/INF/3و

  الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  2البند 
 ، مبا يف ذلك:للمناقشة و/أو الختاذ قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى:  10البند 

 الدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة 10-1 
 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 10-2 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية الناشئة عن: -اللجان الفنية  4البند 
 ):2016سبتمرب/أيلول  30-26( تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة 4-1 

 )C 2017/21(الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار 
): 2016أكتوبر/تشـــــرين األول  6-4تقرير الدورة احلادية والســـــبعني للجنة مشـــــكالت الســـــلع ( 4-2 

 )C 2017/22(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 ):2016يوليو/ متوز  15-11تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك ( 4-3 

 )C 2017/23(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 ):2016يوليو/ متوز  22-18تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات ( 4-4 

 )C 2017/24(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 )2021املؤمتر العاملي اخلامس عشر للغابات ( (أ)  

 
 )18.00-14.30(الساعة  فترة بعد الظهر

 
للمناقشة ): 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17تقرير الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ( 8البند 

 )C 2017/20(الوثيقة  والختاذ قرار
 :2021-2018اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  3البند 

 )CL 155/3(الوثيقة  والختاذ قرارللمناقشة 
 )3تقرير الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج (الفقرة  – CL 155/5الوثيقة  

 
 ديسمبر/كانون األول 6الثالثاء 

 )12:30-9:30الفترة الصباحية (الساعة 
 

 3البند 
 (تكملة)

 :2021-2018اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة 
 )CL 155/3(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 )3تقرير الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج (الفقرة  – CL 155/5الوثيقة  
تقرير االجتماع املشــــــــرتك بني الدورة العشــــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة والســــــــتني بعد املائة  5البند 

 )CL 155/7(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2016للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين 
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 للمناقشـة والختاذ قرار): 2016نوفمرب/تشـرين الثاين  11-7تقرير الدورة العشـرين بعد املائة للجنة الربنامج ( 6البند 
 )CL 155/5(الوثيقة 

  ) والثــالثــة والســــــــــــــتني بعــد املــائــة2016مــايو/أيــار  25-23تقــارير الــدورات الثــانيــة والســــــــــــــتني بعــد املــائــة ( 7البند 
  )2016نوفمرب/تشـــــــــــــرين الثاين  11-7) والرابعة والســـــــــــــتني بعد املائة (2016نوفمرب/تشـــــــــــــرين الثاين  2-3(

 CL 155/11و CL 155/6و CL 155/4(الــوثـــــــائــق  لــلــمــنـــــــاقشــــــــــــــــــــة والختـــــــاذ قــرارلــلــجــنـــــــة املـــــــالــيـــــــة: 
 )C 2017/6 A and Bو CL 155/LIM/2و CL 155/13 Rev.1 و

 
 فترة بعد الظهر

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 19:00-14:30(الساعة 
 

): 2016أكتوبر/تشرين األول  26-24بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( تقريــــــــر الدورة الثالثة 9البند 
 )CL 155/2(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 ) CL 155/12 Rev.1(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارالتعاون بني املنظمات اليت توجد مقارها يف روما:  11البند 
 )5إىل  1) (الفقرات من 2016نوفمرب/تشرين الثاين  7تقرير االجتماع املشرتك ( – CL 155/7الوثيقة  

 )CL 155/8(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارالرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني للمؤمتر:  12البند 
 )CL 155/LIM/6(الوثيقة  الختاذ قرارميدالية مارغريتا ليزاراغا:  16البند 
  للمنـــــــاقشــــــــــــــــــــة و/أو الختـــــــاذ قرار: 2020-2017برنـــــــامج عمـــــــل اجمللس املتعـــــــدد الســــــــــــــنوات للفرتة  13البند 

 )CL 155/LIM/5(الوثيقة 
ـــــــدورة الـرابـعـــــــة واخلـمســــــــــــــني بـعـــــــد املـــــــائـــــــة لـلـمـجـلس 14البند  ـــــــة تـنـفـيـــــــذ الـقـرارات الصــــــــــــــــــــادرة عـن ال   حـــــــال

 )CL 155/LIM/3(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار): 2016يونيو/حزيران  3 -مايو/أيار  30(
 

 ديسمبر/كانون األول 7األربعاء 
 )12:30-9:30الفترة الصباحية (الساعة 

 
 برنامج األغذية العاملي: 15البند 

  الختـــــاذ قرارانتخـــــاب ســــــــــــــتـــــة أعضــــــــــــــــــاء يف اجمللس التنفيـــــذي لربنـــــامج األغـــــذيـــــة العـــــاملي:  15-1 
 )CL 155/LIM/4و CL 155/9(الوثيقتان 

: 2015التقرير الســـــــــــــنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشـــــــــــــطته يف ســـــــــــــنة  15-2 
 )CL 155/10(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســـــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــــــية األخرى 17البند 
 )CL 155/LIM/1(الوثيقة  و/أو الختاذ قرارلإلحاطة : 2018-2016يف الفرتة 

  ):2017جدول األعمال املؤقت للدورة الســــــــــــادســــــــــــة واخلمســــــــــــني بعد املائة للمجلس (أبريل/نيســــــــــــان  19البند 
 )CL 155/INF/2(الوثيقة  و/أو الختاذ قرار للمناقشة

 أية مسائل أخرى 20البند 
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 فترة بعد الظهر

 
 (يعلن الوقت الحقاً)االجتماع األول للجنة الصياغة 

 
 ديسمبر/كانون األول 8الخميس، 

 
 (يعلن الوقت الحقاً)االجتماع الثاين للجنة الصياغة 

 
 ديسمبر/كانون األول 9الجمعة، 

 )12.30-9.30(الساعة  الفترة الصباحية
 

 )CL 155/INF/4(الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  18البند 

 
 فترة بعد الظهر

 
 (يعلن الوقت الحقاً) اعتماد التقرير

 
 


