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 جدول األعمال المؤقت 
 

 إجراءات الدورة

 CL 164/INF/1و CL 164/1)الوثائــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الختـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــ ا اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  -1
 (CL 164/INF/3و

 الختا    ا  انتخاب ثالثـــة نـواب لل ئيـس وتعييــن  ئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها: -2
 برنامج العمل والميزانية 

 للمنـــــا ختــــــــــــــــــــة والختـــــا    ا  : 2021-2020التعـــــدإلالا اة ــــــــــــــــــــافيـــــة     نـــــام  العمـــــ  وا يزانيـــــة لل     -3

 (CL 164/3 WA4و CL 164/3 WA3و CL 164/3 WA2و CL 164/3 ائ )الوث
  C 2021/8 ائ )الوثــــــــللمنــــــــا ختـــــــــــــــــــــــة و  و الختــــــــا    ا   :2019-2018تق إل  تن يــــــــ  الرتام  لل     -4

 (C 2021/8 WA8و C 2021/8 WA7و
 لجان المجلس تقارير 

 

ا ائة   عد  ماننالرتنام  والدو   التق إل  االجتماع ا ختــــــــــــــ ث  ن الدو   ال امنة والعختــــــــــــــ إلن  عد ا ائة لل نة  -5
 (CL 164/5)الوثيقة  للمنا ختة والختا    ا (: 2020 إلونيو حزإل ان 8ا الية ) لل نة

 للمنا ختة والختا    ا  (: 2020 حزإل ان إلونيو 17-8تق إل  الدو   ال امنة والعخت إلن  عد ا ائة لل نة الرتنام  ) -6
 (CL 164/6)الوثيقة 

                                                   
 2020إلونيو حزإل ان  12-8كان من ا ق   عقدها خالل ال      1



2 CL 164/1 

 

 ( وال مـــانن  عـــد ا ـــائـــة 2020فرتاإل  شــــــــــــــــ ـــا   7-6) التـــا ــــــــــــــــعـــة وال ــــــــــــــــ عن  عـــد ا ـــائـــة الـــدو ااتقـــا إل   -7
: ( لل نـــة ا ـــاليـــة2020إلونيو حزإل ان  5-3واحلـــادإلـــة وال مـــانن  عـــد ا ـــائـــة ) (2020 حزإل ان إلونيو 8-17)

 (CL 164/8و CL 164/7و CL 164/4 ائ )الوث للمنا ختة والختا    ا 
 (CL 164/LIM/2)الوثيقة حالة االش اكاا اجلا إلة وا تأخ اا  7-1 
(: 2020 ماإلو  إلا  29-28)تق إلــــــــــــــــــــــــــــــ  الدو   العاشـــــــــــــ    عد ا ائة لل نة الختـــــــــــــ ون الد ـــــــــــــتو إلة والقانونية  -8

 (CL 164/2)الوثيقة  والختا    ا  للمنا ختة

 المسائل األخرى

 (CL 164/9)الوثيقة  للمنا ختة و  و الختا    ا : ال  مية ا نصة الدولية لألغ إلة والز اعة -9
  للمنــــــــا ختـــــــــــــــــــــــة و  و الختــــــــا    ا على األمن الغــــــــ ائ  والنئي الغــــــــ ائيــــــــة:  19- ث  جــــــــائ ــــــــة كوفيــــــــد -10

 (CL 164/10)الوثيقة 
دإل ـــــــــــــــمرت كانون األول  6-2وال ـــــــــــــــتن  عد ا ائة ) ال ال ةحالة تن ي  الق ا اا اليت اخت ها اجمللس   دو ته  -11

 (CL 164/LIM/3)الوثيقة للمنا ختة و  و الختا    ا   (:2019
اجلدول الزمين الجتماعاا األجهز  ال ئا ــــــــــــــــية  نئمة األغ إلة والز اعة واالجتماعاا ال ئي ــــــــــــــــية األخ    -12

 (CL 164/LIM/1)الوثيقة لإلحاطة و  و الختا    ا  : 2021-2020 ال     
 (CL 164/INF/4)الوثيقة  لإلحاطةالتطو اا   ا نتدإلاا اليت هتّي والإلة منئمة األغ إلة والز اعة:  -13
  -نوفمرت تختـــــــــــــــ إلن ال ـــا   30جـــدول األعمـــال ا   ـــا للـــدو   ا ـــام ـــــــــــــــــة وال ـــــــــــــــتن  عـــد ا ـــائـــة للم لس ) -14

 (CL 164/INF/2)الوثيقة  للمنا ختة و  و الختا    ا (: 2020دإل مرت كانون األول  4
  إلة م ائ   خ   -15

 


