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 ؛)QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 .مراعاة للبيئةوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر 

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

A 

 المجلس
 والخمسون بعد المائة السادسةالدورة 

 2017 أبريل/نيسان 28-24روما، 

 المؤقت الزمني الجدول
 

 موجز
 

 لس وهي ترداجملناقشـــــــت جلنتا اجمللس بعض املواضـــــــيع الرئيســـــــية اليت حتتاج إىل مناقشـــــــة و/أو قرار من جانب  
يف تقرير كل من اللجنتني. وحرصـــــــــاً على أن يكون النقاش مرّكزاً وتســـــــــهيالً لعملية التوصـــــــــل إىل قرار واضـــــــــح من قبل 

 يف جدول األعمال املؤقت للمجلس: ينحمدد كبندين  انالتالي املوضوعاندرج اجمللس، أُ 
 

 اإلطار االسرتاتيجي املراجع - 3البند  •
 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  - 4البند  •

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

  .األخرى حول املواضيع املذكورة أعاله ضمن البنود احملددة من جدول األعمال
 
 وترد تفاصيل عن التقارير ذات الصلة باخلط املائل بعد اإلشارة إىل الوثيقة الرئيسية.  
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 أبريل/نيسان 24 ،ثنيناإل
 )12:30 - 9:30الفترة الصباحية (الساعة 

ــــرارزمين: اعتماد جدول األعمال واجلدول ال 1البند  ــــاذ قـ ــــق الختـ ـــــ  CL 156/INF/1 Rev.2و CL 156/1 (الوثائـ
 )CL 156/INF/3و

  ارالختاذ قر انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  2البند 

 ، مبا يف ذلك:للمناقشة و/أو الختاذ قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى:  9البند 

 اجتماعات منظمة األغذية والزراعةالدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور  9-1 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 9-2 

 )C 2017/7(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قراراإلطار االسرتاتيجي املراجع:  3البند 

 )3تقرير الدورة احلادية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج (الفقرة  –  CL 156/3الوثيقة  

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

 3البند 
 (تكملة)

 )C 2017/7(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قراراإلطار االسرتاتيجي املراجع: 

 )3تقرير الدورة احلادية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج (الفقرة  –  CL 156/3الوثيقة  

للمناقشـــــــــــة : 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوســـــــــــطة األجل للفرتة  4البند 
 )3و 2و 1 املعلومات ومذكرات C 2017/3(الوثيقة  والختاذ قرار

 )4تقرير الدورة احلادية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج (الفقرة  –  CL 156/3الوثيقة  
 )21إىل  19(الفقرات من  املاليةبعد املائة للجنة  السادسة والستنيتقرير الدورة  –  CL 156/4الوثيقة  
 )4و 3(الفقرتان  االجتماع املشرتكتقرير  –  CL 156/5الوثيقة  

 أبريل/نيسان 25 ،الثالثاء
 )12:30 - 9:30الفترة الصباحية (الساعة 

) والدورة السادسة والستني بعد املائة 2017فرباير/شباط  8-7(تقريرا الدورة اخلامسة والستني بعد املائة  7البند 
  )CL 156/6و CL 156/4(الوثيقتان  للمناقشة والختاذ قرار) للجنة املالية: 2017مارس/آذار  27-31(

 2019-2018جدول االشرتاكات للفرتة  7-1 

 )CL 156/LIM/2اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  حالة االشرتاكات 7-2 
للمناقشــة والختاذ ): 2017مارس/آذار  31-27تقرير الدورة احلادية والعشــرين بعد املائة للجنة الربنامج ( 6البند 

 )CL 156/3(الوثيقة  قرار
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 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 19:00 - 14:30فترة بعد الظهر (الساعة 

تقرير االجتماع املشـرتك بني الدورة احلادية والعشـرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السـادسـة والسـتني  5البند 
 )CL 156/5 (الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار): 2017بعد املائة للجنة املالية (مارس/آذار 

 C 2017/26ان (الوثيقت للمناقشـــــــــــة والختاذ قرارالتقييم املســـــــــــتقل للقدرات الفنية للمنظمة:  5-1 
 )C 2017/26 Sup.1و

): 2017مارس/آذار  15-13تقريــــــــــــــــــــــــر الدورة الرابعة بعد املائة للجنة الشـــــــــؤون الدســـــــــتورية والقانونية ( 8البند 
 )CL 156/2 (الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار

 ىواالجتماعات الرئيســـــــــية األخر  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســـــــــية ملنظمة األغذية والزراعة 15البند 
 )CL 156/LIM/1 Rev.2(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2018-2017يف الفرتة 

ــــــامج عمــــــل اجمللس املتعــــــدد الســــــــــــــنوات للفرتة  11البند  ــــــاقشـــــــــــــــــــة و/أو الختــــــاذ قرار: 2020-2017برن  للمن
 )CL 156/LIM/4(الوثيقة 
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 أبريل/نيسان 26 ،األربعاء
 )12:30 - 09:30الفترة الصباحية (الساعة 

 )CL 156/7 Rev.1(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار :السنة الدولية لإلبليات 14البند 

 ناقشــــــــة والختاذ قرارللمالرتتيبات اخلاصــــــــة بالدورة األربعني للمؤمتر (مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت):  10البند 
 )CL 156/8 Rev.1 (الوثيقة

ديســـــمرب/كانون  9-5اخلامســـــة واخلمســـــني بعد املائة ( حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته 12البند 
 )CL 156/LIM/3(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار): 2016األول 

للمناقشة ): 2017يوليو/متوز  10جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للمجلس ( 13البند 
 )CL 156/INF/2(الوثيقة  و/أو الختاذ قرار

 أية مسائل أخرى 17البند 

 فترة بعد الظهر

 (يعلن الوقت الحقاً)االجتماع األول للجنة الصياغة 

 أبريل/نيسان 27 ،الخميس

 (يعلن الوقت الحقاً)االجتماع الثاين للجنة الصياغة 

 أبريل/نيسان  28 ،الجمعة
 )12:30-9:30الفترة الصباحية (الساعة 

 )CL 156/INF/4(الوثيقة لإلحاطة التطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  16البند 

 لظهربعد افترة 

 (يعلن الوقت الحقاً) اعتماد التقرير

 
 
 


