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 اجمللس
 الدورة اخلامسة والستون بعد املائة

 2020ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين  30

 اجلدول الزمين املؤقت
 

 املوجز
عمالا ابلعادة املّتبعة، تسرترترترترترترترترترترترترترتاألرترترترترترترترترترترترترترتد هنود ادير ااعمار الواًلدة ندال هتقاًل    ا  ا ل    رترترترترترترترترترترترترترتالا عن الواثئق  -1

املخصرترترترترترترترترترترترترترتصرترترترترترترترترترترترترترتة لكا منخال يذنرتباا لتك اًل الب اال  الر ظرل الديًلة،   اى من ا ل  النظ    ن  توا خال 
 ادير ااعمار  منهرترترترترتمن البنود ا ددة  صرترترترترتادًلة عن اااخرة ال األرترترترترت ة اا  ا هعرترترترترتو  املواهرترترترترت ع املر وًلة ندال

  ما  لي:
  ياخلطوط الع   ة للخطة املتوألطة  2031-2022اخلطوط الع   ة لإلطاًل االألاات جي للفاة  - 3البند

  2025-2022اااا للفاة 
  األاات ج ة منظمة ااغر ة يالرًلاعة ا د دة الخن اط القطاع اخلاص - 4البند 
  البناء من ناا التحّور: 19- ائحة  و  د منظمة ااغر ة يالرًلاعةاألتجاهة  - 5البند 
  ا ه د - 6البند  مبادًلة العما  دا
  اليت تواد مقاًلظا   ًليما املنظمالتق    م حلي عن التعاي  هني  - 13البند 
  الات بال اخلاصة ابلديًلة الثان ة يااًلهعني للمؤمت  - 14البند 

ن ما ياه  الر الديًلة اليت ألرترترترترتتعقد هصرترترترترتوًلة ا ااهرترترترترت ة، ألرترترترترت ج      البنود التال ة يتو  اا إلداًلة الوقت على  -2
ادير ااعمار هواألرترترترترتطة اا اءال امل األرترترترترتالل اخلط ة ياليت ميكن االطالع عل خا ابلتفصرترترترترت ا هرترترترترتمن القسرترترترترت   من

 : نألال ب عما الديًلة اخلامسة يالستني هعد املائة للمجل عن  CL 165/INF/5الثاين من الوث قة 
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  املؤمت ال اإلقل م ة - 7البند 
 ترترترترترترترتقرترترترترترترت  رترترترترترترت  الرترترترترترترتديًلة ا رترترترترترترتاد رترترترترترترتة يالرترترترترترترتثرترترترترترترتالثرترترترترترترتني لرترترترترترترتلرترترترترترترتمرترترترترترترتؤمترترترترترترترت  اإلقرترترترترترترتلرترترترترترترت رترترترترترترتمرترترترترترترتي ا رترترترترترترت  رترترترترترترتقرترترترترترترت رترترترترترترتا  1-7الرترترترترترترتبرترترترترترترتنرترترترترترترتد 

 ( 2020ن توه /تع  ن ااير  26-28)
 ترتقرت  رت  الرترترترترترترتديًلة اخلرترترترترترترتامسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتة يالرتثرتالثرتني لرتلرتمرتؤمترت  اإلقرتلرت رتمرتي  ألرترترترترترترترترترترترترترترت رترترترترترترتا يا رت رت  ا رترترترترترترتاد   7-2الرتبرتنرترترترترترترتد 

 (2020ألبتمرب/ن لور  1-4)
 (2020نو مرب/تع  ن الثاين  4-2الثان ة يالثالثني للمؤمت  اإلقل مي ايًلياب ) تق    الديًلة 3-7البند 
 تق    الرترترتديًلة السرترترترترترترترترترترترترترترترتادألرترترترترترترترترترترترترترترترتة يالثالثني للمؤمت  اإلقل مي ام  كرترترتا الالت ن رترترتة يالبح  الكرترترتاًل    7-4البنرترترتد 

 (2020ن توه /تع  ن ااير  19-21)
 ترترترترتقرترترترت  رترترترت  الرترترترترترترتديًلة اخلرترترترترترترتامسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتة يالرترترترتثرترترترتالثرترترترتني لرترترترتلرترترترتمرترترترتؤمترترترترت  اإلقرترترترتلرترترترت رترترترتمرترترترتي لرترترترتلعرترترترترترترترترترترترترترترترترت   ااد   5-7الرترترترتبرترترترتنرترترترترترترتد 

 (2020ألبتمرب/ن لور  21-22)
 ترترترترتقرترترترت  رترترترت  املرترترترتؤمترترترترت  اإلقرترترترتلرترترترت رترترترتمرترترترتي غرترترترت  الرترترترت  رترترترتي السرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاد  امرترترترت  رترترترتكرترترترترترترتا العرترترترترترترترترترترترترترترترترتمرترترترترترترتالرترترترت رترترترترترترتة  7-6الرترترترتبرترترترتنرترترترترترترتد 

 (2020 تع  ن ااير/ن توه  22-23)
  اليت تواد مقاًلظا   ًليما املنظمالتق    م حلي عن التعاي  هني  - 13البند 
  الات بال اخلاصة ابلديًلة الثان ة يااًلهعني للمؤمت  - 14البند 
  2024-2021ه امج عما ا ل  املتعدد السنوال للفاة  -15البند  
  حرترترترترتالرترترترترتة تنف رترترترترتر الق اًلال اليت اترترترترترترظرترترترترتا ا ل    ديًلترترترترترته ال اهعرترترترترتة يالسرترترترترترترترترترترترترترتتني هعرترترترترتد املرترترترترتائرترترترترتة  - 16البنرترترترترتد 

 ( 2020 ول و/متوز  6-10)
  2019التق    السنو  للمجل  التنف ر  لربامج ااغر ة العاملي عن ننعطته   ألنة  2-17البند 
  ا دير الرمين الاتماعال اااخرة ال األرترترترترت ة ملنظمة ااغر ة يالرًلاعة ياالاتماعال ال ئ سرترترترترت ة  - 18البند

  2022-2020اا  ا   الفاة 
  التطوًلال   املنتدايل اليت هتّ  يال ة منظمة ااغر ة يالرًلاعة - 19البند 
  (2021ادير ااعمار املؤقت للديًلة السادألة يالستني هعد املائة للمجل  )نه  ا/ن سا   - 20البند 

ام ي  هوء انعقاد الديًلة اخلامسة يالستني هعد املائة للمجل  هصوًلة ا ااه ة، من ال  يًل  اداًلة الوقت ال تت -3
مج ع هنود ادير نعمار الديًلة هصوًلة  عالة يآن ة همن حديد الوقت املخصص لالاتماعل يعل ه، لن تتعدا 
مدة مدا الل ااع رترترترتاء الثالا دقائق   حني لن تتعدا الب اال املعرترترترتا ة هني عدة نع رترترترتاء اخلم  دقائقل  

 يأل ح ص ال ئ   املستقا للمجل  على انفاذ اداًلة الوقت ظرلل 
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التوق ت الرمين املعمور هه   ا دير الرمين للديًلة اخلامسرترترترترتة يالسرترترترترتتني هعد املائة للمجل  ظو توق ت يألرترترترترت كو   -4
(ل يظرا ظو توق ت املق  ال ئ سرترترترترترترترترتي للمنظمة يملوقع انعقاد االاتماع GMT +1يألرترترترترترترترترت  نيًلياب )توق ت غ  نت  

  ما لو مت عقدل   وًل ااع اءل
 

 نوفمرب/تشرين الثاين  30 ،اإلثنني

 (12:30-9:30الفرتة الصباحية )الساعة 

 CLي CL 165/INF/3ي CL 165/INF/1ي CL 165/1اعتماد ادير ااعمار يا دير الرمين )الواثئق  1البند 

165/INF/5) 
 انتخاب ثالثرترترتة نرتواب لل ئ رت  يتع  رترتن ًلئ رترت   نرترترتة الص اغرترترتة يااع اء   خا 2البند 
ياخلطوط الع   رترترترترترترترترترترتة للخطة املتوألرترترترترترترترترترترتطة اااا  2031-2022اخلطوط الع   رترترترترترترترترترترتة لإلطاًل االألرترترترترترترترترترترتاات جي للفاة  3البند 

 (CL 165/3)الوث قة  2025-2022 للفاة
تق    االاتماع املعرترترترترترترترترترترترترترتات هني الديًلة التاألرترترترترترترترترترترترترترتعة يالععرترترترترترترترترترترترترترت  ن هعد املائة للجنة الربامج  - CL 165/9الوث قة  

 (8الثالثة يالثمانني هعد املائة للجنة املال ة )الفق ة  يالديًلة
 (9تق    الديًلة التاألعة يالعع  ن هعد املائة للجنة الربامج )الفق ة  – CL 165/10الوث قة  

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30 – 14:30فرتة بعد الظهر )الساعة 

 (CL 165/4 Rev.1ا د دة الخن اط القطاع اخلاص )الوث قة منظمة ااغر ة يالرًلاعة األاات ج ة  4البند 
تق    االاتماع املعرترترترترترترترترترترترترترتات هني الديًلة التاألرترترترترترترترترترترترترترتعة يالععرترترترترترترترترترترترترترت  ن هعد املائة للجنة الربامج  - CL 165/9الوث قة  

 (9الثالثة يالثمانني هعد املائة للجنة املال ة )الفق ة  يالديًلة
من  تق    الديًلة ا اد ة ععرترترترت ة هعد املائة للجنة العرترترترتؤي  الدألرترترترتتوًل ة يالقانون ة )الفق ال – CL 165/12الوث قة  

 (15اىل  8
 (CL 165/5البناء من ناا التحّور )الوث قة : 19- ائحة  و  دمنظمة ااغر ة يالرًلاعة األتجاهة  5البند 

تق    االاتماع املعرترترترترترترترترترترترترترتات هني الديًلة التاألرترترترترترترترترترترترترترتعة يالععرترترترترترترترترترترترترترت  ن هعد املائة للجنة الربامج  - CL 165/9الوث قة  
 (11الثالثة يالثمانني هعد املائة للجنة املال ة )الفق ة  يالديًلة

ا ه د )الوث قة  6البند   (CL 165/6مبادًلة العما  دا
 (11تق    الديًلة التاألعة يالعع  ن هعد املائة للجنة الربامج )الفق ة  – CL 165/10الوث قة  
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 ديسمرب/كانون األول  1 ،الثالاثء
 (12:30-9:30الفرتة الصباحية )الساعة 

 اللجا  الفن ة 8البند 
 تق    الديًلة الساهعة يالعع  ن للجنة الرًلاعة  8-1 

 (C 2021/21( )الوث قة 2020ن توه /تع  ن ااير  2 -ألبتمرب/ن لور  28)
تق    االاتماع املعرترترترترترترترترترترترترترتات هني الديًلة التاألرترترترترترترترترترترترترترتعة يالععرترترترترترترترترترترترترترت  ن هعد املائة للجنة الربامج  - CL 165/9الوث قة  

 (14الثالثة يالثمانني هعد املائة للجنة املال ة )الفق ة  يالديًلة
 تق    الديًلة اخلامسة يالعع  ن للجنة الغاابل   8-2 

 (C 2021/24الوث قة )( 2020ن توه /تع  ن ااير  5-9)
املائة  يالديًلة الثالثة يالثمانني هعدتق    االاتماع املعات هني الديًلة التاألعة يالعع  ن هعد املائة للجنة الربامج  9البند 

 ( CL 165/INF/6 Rev.1 ي CL 165/9 تا )الوث ق( 2020للجنة املال ة )نو مرب/تع  ن الثاين 

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30 – 14:30الساعة فرتة بعد الظهر )

 ( 2020نو مرب/ تعرترترترترترترترترترترترترترت  ن الثرترترترتاين  13-9تق    الرترترترتديًلة الترترترترتاألرترترترترترترترترترترترترترتعرترترترتة يالععرترترترترترترترترترترترترترت  ن هعرترترترتد املرترترترتائرترترترتة للجنرترترترتة الربامج ) 10البند 
 (CL 165/10)الوث قة 

 املائة ( يالثالثة يالثمانني هعد2020نو مرب/تع  ن الثاين  30-29تق   ا الديًلتني الثان ة يالثمانني هعد املائة ) 11البند 

 CL 165/19ي CL 165/11الواثئق ( للجنة املال ة )2020نو مرب/تع  ن الثاين  9-13)
 (CL 165/INF/6 Rev.1ي

  2019منظمة ااغر ة يالرًلاعة  -ا ساابل امل ااعة  11-1 
 (C 2021/6 Bي C 2021/6 A)الوث قتا  

 (CL 165/LIM/2حالة االألاا ال ا اًل ة ياملتو  ال )الوث قة  11-2 
 ترترترترتقرترترترت  رترترترت  الرترترترترترترتديًلة ا رترترترترترترتاد رترترترترترترتة ععرترترترترترترترترترترترترترترترترت ة هرترترترتعرترترترترترترتد املرترترترترترترتائرترترترترترترتة لرترترترتلرترترترتجرترترترتنرترترترترترترتة العرترترترترترترترترترترترترترترترترتؤي  الرترترترترترترتدألرترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترترتوًل رترترترترترترتة يالرترترترتقرترترترترترترتانرترترترتونرترترترت رترترترترترترتة  12البند 

 (CL 165/12( )الوث قة 2020ن توه /تع  ن ااير  26-28)
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 ديسمرب/كانون األول  2 ،األربعاء
 (12:30-9:30الفرتة الصباحية )الساعة 

 ه امج ااغر ة العاملي 17البند 
 انرترترترترترتترترترترترترتخرترترترترترترتاب ألرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتترترترترترترترتة نع رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاء   ا رترترترترترتلرترترترترترت  الرترترترترترتترترترترترترتنرترترترترترتفرترترترترترت رترترترترترترتر  لرترترترترترتربامرترترترترترتج ااغرترترترترترترتر رترترترترترترتة الرترترترترترتعرترترترترترترتاملرترترترترترتي  17-1 

 (CL 165/LIM/3ي CL 165/17.1)الوث قتا  
 ن ة مسائا ن  ا 21البند 

 فقط مسودة االستنتاجات -البنود اليت ستبحث مبوجب إجراءات املراسالت اخلطية 

 ه امج ااغر ة العاملي 17البند 
  2019التق    السرترترترترترترترترترترترترترتنو  للمجل  التنف رترترتر  لربامج ااغرترترتر رترترتة العرترترتاملي عن ننعرترترترترترترترترترترترترترتطترترترته   ألرترترترترترترترترترترترترترتنرترترتة  17-2 

 (CL 165/17.2)الوث قة 
 املؤمت ال اإلقل م ة 7البند 

(  2020ن توه /تعرترترترترترترترترترترترترترت  ن ااير  28-26تق    الرترترتديًلة ا رترترتاد رترترتة يالثالثني للمؤمت  اإلقل مي ا   ق رترترتا ) 7-1 
 (C 2021/14)الوث قة 

( 2020ألرترترترتبتمرب/ن لور  4-1تق    الديًلة اخلامسرترترترتة يالثالثني للمؤمت  اإلقل مي  ألرترترترت ا يا    ا اد  ) 7-2 
 (C 2021/15)الوث قة 

( 2020نو مرب/تعرترترترترترترترترترترترترترت  ن الثرترترترترتاين  4-2تق    الرترترترترتديًلة الثرترترترترتان رترترترترتة يالثالثني للمؤمت  اإلقل مي ايًلياب ) 7-3  
 (C 2021/16)الوث قة 

 تق    الرترترترترترترتديًلة السرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتادألرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتة يالثالثني للمؤمت  اإلقل مي ام  كرترترترترترترتا الالت ن رترترترترترترتة يالبح  الكرترترترترترترتاًل    7-4 
 (C 2021/17( )الوث قة 2020ن توه /تع  ن ااير  19-21)

( 2020ألرترترترترترترترترتبتمرب/ن لور  22-21تق    الديًلة اخلامسرترترترترترترترترتة يالثالثني للمؤمت  اإلقل مي للعرترترترترترترترترت   ااد  ) 7-5 
 (C 2021/18)الوث قة 

( 2020ن توه /تعرترترت  ن ااير  23-22تق    املؤمت  اإلقل مي غ  ال  ي السرترترتاد  ام  كا العرترترتمال ة ) 7-6 
 (C 2021/LIM/1)الوث قة 

 (CL 165/13 Rev.1تق    م حلي عن التعاي  هني املنظمال اليت تواد مقاًلظا   ًليما )الوث قة  13البند 
تق    االاتماع املعرترترترترترترترترترترترترترتات هني الديًلة التاألرترترترترترترترترترترترترترتعة يالععرترترترترترترترترترترترترترت  ن هعد املائة للجنة الربامج  - CL 165/9الوث قة  

 (15الثالثة يالثمانني هعد املائة للجنة املال ة )الفق ة  يالديًلة
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 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30 – 14:30الساعة فرتة بعد الظهر )

 ( 2021 ول و/متوز  16-12) يااًلهعني للمؤمت  الات بال اخلاصة ابلديًلة الثان ة 14البند 
 (CL 165/18ي CL 165/14)الوث قتا  

تق    االاتماع املعرترترترترترترترترترترترترترتات هني الديًلة التاألرترترترترترترترترترترترترترتعة يالععرترترترترترترترترترترترترترت  ن هعد املائة للجنة الربامج  - CL 165/9الوث قة  
 (12الثالثة يالثمانني هعد املائة للجنة املال ة )الفق ة  يالديًلة

 تق    الرترتديًلة ا رترتاد رترتة ععرترترترترترترترترترترترترترت ة هعرترتد املرترتائرترتة للجنرترتة العرترترترترترترترترترترترترترتؤي  الرترتدألرترترترترترترترترترترترترترتتوًل رترتة يالقرترتانون رترتة  – CL 165/12الوث قرترتة  
 (32اىل  30)الفق ال من 

 (CL 165/15)الوث قة  2024-2021ه امج عما ا ل  املتعدد السنوال للفاة  15البند 

( 2020 ول و/متوز  10-6هعرترتد املرترتائرترتة )حرترتالرترتة تنف رترتر الق اًلال اليت اترترترظرترتا ا ل    ديًلترترته ال اهعرترتة يالسرترترترترترترترترترترترترترتتني  16البند  
 (CL 165/LIM/4)الوث قة 

 ا رترتدير الرمين الاتمرترتاعرترتال اااخرة ال األرترترترترترترترترترترترترترت رترتة ملنظمرترتة ااغرترتر رترتة يالرًلاعرترتة ياالاتمرترتاعرترتال ال ئ سرترترترترترترترترترترترترترت رترتة اا  ا  18البند 
 (CL 165/LIM/1)الوث قة  2022-2020  الفاة 

 (CL 165/INF/4التطوًلال   املنتدايل اليت هتّ  يال ة منظمة ااغر ة يالرًلاعة )الوث قة  19البند 
  (2021ارترترتدير ااعمرترترتار املؤقرترترتت للرترترتديًلة السرترترترترترترترترترترترترترترترتادألرترترترترترترترترترترترترترترترتة يالسرترترترترترترترترترترترترترتتني هعرترترتد املرترترتائرترترتة للمجل  )نه  رترترتا/ن سرترترترترترترترترترترترترترترترتا   20البند 

 (CL 165/INF/2)الوث قة 

 ديسمرب/كانون األول 3، اخلميس

 () علن الوقت الحقاااالاتماع ااير للجنة الص اغة 

 ديسمرب/كانون األول 4، اجلمعة

 اعتماد التقرير
 ) علن الوقت الحقاا(

 


