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 المجلس
 الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة

 2018 يونيو/حزيران 8-4روما، 

 المؤقت الزمني الجدول
 

 موجز
 

 اختاذ قشة و/أواملواضيع اليت حتتاج إىل منا قد ناقش أحدنة الربنامج وجلنة املالية االجتماع املشرتك بني جل كان 
. وحرصاً على أن يكون النقاش مرّكزاً وتسهيالً لعملية التوصل إىل قرار واضح هرد يف تقرير و يقرار من جانب اجمللس وه

 التايل كبند حمدد يف جدول األعمال املؤقت للمجلس: املوضوعمن قبل اجمللس، أدرج 
 

 2017-2016امج للفرتة تقرير تنفيذ الرب  - 3البند  •
 

وجتنبــًا لتكرار البيــانــات خالل هــذه الــدورة، يرجى من اجمللس النظر يف أي توجيهــات صـــــــــــــــادرة عن األجهزة  
 الرئاسية األخرى حول املواضيع املذكورة أعاله ضمن البنود احملددة من جدول األعمال.

 بعد اإلشارة إىل الوثيقة املرجعية الرئيسية.ويشار إىل التفاصيل املتعلقة بالتقرير ذي الصلة باخلط املائل 
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 يونيو/حزيران 4 ،ثنيناإل
 )12:30 - 9:30الفترة الصباحية (الساعة 

  L 159/INF/1 Rev. 3و CL 159/1 Rev.1(الوثائــق  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 
 )CL 159/INF/3و

 الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  2البند 

 ) (CL 159/LIM/4 Rev.1 ّيةاملؤمترات اإلقليم 4البند 

فرباير/شباط  23 - 19تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (اخلرطوم، السودان،  4-1 
 )C 2019/14(الوثيقة  والختاذ قرارللمناقشة ): 2018

 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (نادي، فيجي،  4-2 
 )C 2019/15(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2018أبريل/نيسان  13 - 9

مايو/أيار  18-16 (فرونيز، االحتاد الروسي،تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا  4-3 
 )C 2019/16(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار ):2018

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30 - 14:30فترة بعد الظهر (الساعة 

 4البند 

 )تكملة(
 ) (CL 159/LIM/4 Rev.1 املؤمترات اإلقليمية

 تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  4-4 
 )C 2019/17(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2018مارس/آذار  8 - 5(مونتيغو باي، جامايكا، 

مايو/أيار  11-7تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (روما، إيطاليا،  4-5 
 )C 2019/18(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2018

(واشنطن العاصمة، الواليات  ألمريكا الشمالية اخلامس مسامهات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي 4-6 
  للمناقشة والختاذ قرار :)2018أبريل/نيسان  19-18املتحدة األمريكية، 

 )C 2019/LIM/1(الوثيقة 

 )CL 159/INF/4(الوثيقة  إلحاطةلالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  13البند 

 يونيو/حزيران 5 ،الثالثاء
 )12:30 - 9:30الفترة الصباحية (الساعة 

 :ســـــياســـــات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنســـــي وســـــوء اســـــتغالل الســـــلطة 11البند 
 )معلومات مذكرة - CL 159/8و CL 159/8 تان(الوثيقللمناقشة 
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 Cوالوثيقــة  C 2019/8(الوثيقــة  للمنــاقشـــــــــــــــة و/أو الختــاذ قرار: 2017-2016تقرير تنفيــذ الربامج للفرتة  3البند 

 )على الويب 7و 6امللحقان  - 2019/8

 )6إىل  3تقرير االجتماع املشرتك (الفقرات من  – CL 159/5الوثيقة  

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الرابعة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السبعني بعد املائة  5البند 
 )CL 159/INF/7 و CL 159/5 تان(الوثيق للمناقشة والختاذ قرار): 2018املالية (مايو/أيار  للجنة

 للمناقشة والختاذ قرار): 2018مايو/أيار  25 - 21للجنة الربنامج (تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد املائة  6البند 
 )CL 159/3(الوثيقة 

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30 - 14:30فترة بعد الظهر (الساعة 

 ) واحلادية والسبعني بعد املائة 2018مايو/أيار  25 - 21تقريرا الدورتني السبعني بعد املائة ( 7البند 
 )CL 159/7و CL 159/4(الوثيقتان  للمناقشة والختاذ قرار) للجنة املالية: 2018مايو/أيار  31 - 29(

 )CL 159/LIM/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  7-1 

 ):2018مارس/آذار  14 - 12تقريـر الدورة السادسة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( 8البند 
 )CL 159/2(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 )CL 159/6(الوثيقة  الختاذ قرارمواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام:  9البند 

 يونيو/حزيران 6 ،األربعاء
 )12:30 - 09:30الفترة الصباحية (الساعة 

ديسمرب/كانون األول  8 - 4واخلمسني بعد املائة (حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة  10البند 
 )CL 159/INF/6وCL 159/LIM/3 Rev.2 (الوثيقتان للمناقشة و/أو الختاذ قرار  ):2017

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى  12البند 
 )CL 159/LIM/1 Rev.2(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2019 - 2018يف الفرتة 

 ): 2018جدول األعمال املؤقت للدورة الستني بعد املائة للمجلس (ديسمرب/كانون األول  14البند 
 )CL 159/INF/2(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

  القرار والختـــاذ للمنـــاقشــــــــــــــــةة: إل�ـــاء اخلـــدمـــتـــاريخ تنفيـــذ قرار األمم املتحـــدة بشــــــــــــــــأن الســــــــــــــّن اإللزاميـــة  15البند 
 )4؛ ومذكرة املعلومات 3و 2و 1مذكرات املعلومات  – JM 2018.1/2و CL 159/5و CL 159/4(الوثائق 

 أية مسائل أخرى 16البند 

 فترة بعد الظهر
 (يعلن الوقت الحقاً) االجتماع األول للجنة الصياغة
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 يونيو/حزيران 7 ،الخميس
 (يعلن الوقت الحقاً)االجتماع الثاين للجنة الصياغة 

 يونيو/حزيران 8 ،الجمعة
 اعتماد التقرير

 (يعلن الوقت الحقاً)
 


