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 المجلس
 الستون بعد المائةالحادية و الدورة 

 2019 نيسان/أبريل 12-8روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
 

 موجز
            مناقشـــــة و/أو                                                                             ناقشـــــت جلنة الربنامج وجلنة املالية واالجتماع املشـــــرتك بينهما بعض املواضـــــيع اليت حتتاج إىل  

ً         قرار من جانب اجمللس وهي ترد يف تقارير كل من تلك اللجان. وحرصاً على أن يكون النقاش مرّكزاً وتسهيًال لعملية        ً   ّ                      ً                                                          
                      على جدول األعمال املؤقت     ين   حمدد   ين     كبند      ان      التالي    ان                                 ُ           التوصــــــــــل إىل قرار واضــــــــــح من قبل اجمللس، أُدرج املوضــــــــــوع

        للمجلس:
 

ــــد  • ــــامج العمــــل وامليزانيــــة       2021 -    2018                        اخلطــــة املتوســــــــــــــطــــة األجــــل للفرتة    -   3      البن                                   (املراجعــــة) وبرن
     2021 -    2020      للفرتة

     2018   –                                    التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة    -   4      البند  •
 
     ً                                                                                 وجتنباً لتكرار البيانات خالل هذه الدورة، يرجى من اجمللس النظر يف أي توجيهات صــــــــــــــادرة عن األجهزة  

                                      أعاله ضمن البنود احملددة من جدول األعمال.    ان       املذكور    ني                األخرى حول املوضوع         الرئاسية 
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 أبريل/نيسان 8االثنين 

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

 CL 161/1 Rev.1(الوثائــق  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 
 )CL 161/INF/3وCL 161/INF/1 Rev.2 و

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

 )PC 126/2 - FC 175/7(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار: 2018 –التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  4البند 

 )6تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج (الفقرة  – CL 161/3الوثيقة  

 )17و 16تقرير الدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة للجنة املالية (الفقرتان  – CL 161/4الوثيقة  
 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17.30 - 14.30فترة بعد الظهر (الساعة  

 3البند 

 

: 2021-2020(املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 )C 2019/3 (الوثيقة والختاذ قرار للمناقشة

 )5و 4تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج (الفقرتان  – CL 161/3 الوثيقة 

 )23إىل  20تقرير الدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة للجنة املالية (الفقرات من  – CL 161/4 الوثيقة 

 )4و 3تقرير االجتماع املشرتك (الفقرتان  – CL 161/5 الوثيقة 

 أبريل/نيسان 9الثالثاء  

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

والسبعني  اخلامسةتقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة  5البند 
 )CL 161/5(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2019للجنة املالية (مارس/آذار املائة  بعد

  ):2019 مارس/آذار 22-18تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج ( 6البند 
 )CL 161/3(الوثيقة  قرار والختاذ للمناقشة

 ) واخلامسة والسبعني بعد املائة2019فرباير/شباط  6(الرابعة والسبعني بعد املائة  تنيالدور  اتقرير  7البند 
 )CL 161/8و CL 161/4 تان(الوثيق للمناقشة والختاذ قرار: للجنة املالية )2019 مارس/آذار 18-22(

 )CL 161/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات (الوثيقة  7-1 
  2021-2020جدول االشرتاكات للفرتة  7-2 
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  )أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر 17.30-14.30فترة بعد الظهر (الساعة  

 ):2019 مارس/آذار 12-11تقريـر الدورة الثامنة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( 8البند 
  )CL 161/2(الوثيقة  قرار للمناقشة والختاذ

 أية مسائل أخرى 15البند 

 )CL 161/INF/6التعديالت يف الالئحة العامة والنظام املايل لربنامج األغذية العاملي (الوثيقة  15-1 
 

 أبريل/نيسان 10 األربعاء

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

توصيات مقدمة  -الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت)  10البند 
 )CL 161/6 Rev.2(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارإىل املؤمتر: 

): 2018ديسمرب/كانون األول  7-3حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الستني بعد املائة ( 11البند 
 )CL 161/LIM/3(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى 13البند 
 )CL 161/LIM/1(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار :2020-2019يف الفرتة 

 ):2019يوليو/متوز  1جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني بعد املائة للمجلس ( 14البند 
 )CL 161/INF/2(الوثيقة  قرار و/أو الختاذ للمناقشة

  
 أبريل/نيسان 11الخميس  

 )12:45 - 9:30الفترة الصباحية (الساعة 

 CL 161/7 Rev.1 Corr.1و CL 161/7 Rev.1 ائق(الوث لإلحاطةكلمات املرشحني ملنصب املدير العام:  9 البند
  )C 2019/7 Add.1و C 2019/7و

 (اهلند) Ramesh Chand – 11:00-9:30الساعة  

 (جورجيا) Davit Kirvalidze – 12:45-11:15الساعة 

 )17:15 - 13:45فترة بعد الظهر (الساعة  

 9البند 

 (تكملة)

 CL 161/7 Rev.1 Corr.1و CL 161/7 Rev.1 ائق(الوث لإلحاطةكلمات املرشحني ملنصب املدير العام: 
 )C 2019/7 Add.1و C 2019/7و
 

 (الصني) Qu Dongyu – 15:30-14:00الساعة  

 (فرنسا) Catherine Geslain-Lanéelle – 17:15-15:45الساعة 
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 أبريل/نيسان 12الجمعة،  

 )11.00الفترة الصباحية (الساعة 

 اعتماد التقرير

ّ                              التطورات يف املنتديات اليت هتم  والية منظمة األغذية والزراعة:  12البند   )CL 161/INF/4(الوثيقة  لإلحاطة                         
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