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

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

 

A 

 المجلس
 بعد المائةون خمسوالثامنة الدورة ال

 2017 كانون األول/ديسمبر 8-4ا، روم

 المؤقت الزمني الجدول
 

 موجز
 
 مناقشــــة إىل حتتاج يتال الرئيســــية املواضــــيع بعض بينهما املشــــرتك واالجتماع املالية وجلنة الربنامج جلنة ناقشــــت 
 لعملية ســـهيالً وت مرّكزاً  النقاش يكون أن على وحرصـــاً . اللجان تلك كل  تقارير يف ترد وهي اجمللس جانب من قرار أو/و

 :للمجلس املؤقت األعمال جدول يف حمددة كبنود  التالية املواضيع أدرجت اجمللس، قبل من واضح قرار إىل التوصل
 

 2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل برنامج يف التعديالت - 3 البند 

 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما - 9 البند 
 
 األجهزة عن صـــــــــــــــادرة توجيهــات أي يف النظر اجمللس من يرجى الــدورة، هــذه خالل البيــانــات لتكرار وجتنبــاً  

 .األعمال جدول من احملددة البنود ضمن أعاله املذكورة املواضيع حول األخرى الرئاسية
 

 وترد تفاصيل عن التقارير ذات الصلة باخلط املائل بعد املرجع إىل الوثيقة الرئيسية. 
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 )12:30 - 9:30ديسمبر/كانون األول الفترة الصباحية (الساعة  4 ،ثنيناإل

  الختـاذ قـرار اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين: 1البند 

 )CL 158/INF/3و CL 158/INF/1 Rev.2و CL 158/1 Rev.1(الوثائــق 

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

  )CL 158/3(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار :2019-2018التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  3البند 

 )4تقرير الدورة الثانية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج (الفقرة  - CL 158/5الوثيقة  
 )17و 16تقرير الدورة التاسعة والستني بعد املائة للجنة املالية (الفقرتان  - CL 158/7الوثيقة  
 )3تقرير االجتماع املشرتك (الفقرة  - CL 158/8الوثيقة  

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

 تقرير االجتماع املشـــــــرتك بني الدورة الثانية والعشـــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة التاســـــــعة والســـــــتني  4البند 
 )CL 158/8(الوثيقة  قرارللمناقشة والختاذ  ):2017بعد املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين 

والثالثة والعشــرين بعد املائة  )2017نوفمرب/تشــرين الثاين  10-6الثانية والعشــرين بعد املائة ( تنيالدور  اتقرير  5البند 
  CL 158/5 (الوثيقتـــان للمنـــاقشــــــــــــــــة والختـــاذ قرار :) للجنـــة الربنـــامج2017نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثـــاين  21(

 )CL 158/12و

 ) والثامنة والســــــــــــــتني بعد املائة 2017مايو/أيار  31-29الدورات الســــــــــــــابعة والســــــــــــــتني بعد املائة ( تقارير 6البند 
 ) 2017نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  10-6) والتاســـــــعة والســـــــتني بعد املائة (2017نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  2-3(

 )CL 158/7و CL 158/6و CL 158/4(الوثائق  للمناقشة والختاذ قرار للجنة املالية:
 )C 2019/5 Bو C 2019/5 A(الوثيقتان  2016منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  6-1 
 )CL 158/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات (الوثيقة  6-2 

 )12:30-9:30ديسمبر/كانون األول الفترة الصباحية (الساعة  5 ،الثالثاء

): 2017أكتوبر/تشرين األول  25-23للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (تقريـر الدورة اخلامسة بعد املائة  7البند 
 )CL 158/2(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

ـــــاقشــــــــــــــــــة والختـــــاذ قرار تقرير مرحلي عن التعـــــاون بني الوكـــــاالت اليت توجـــــد مقـــــارهـــــا يف رومـــــا:  9البند   للمن
 )CL 158/9 (الوثيقة

 )7تقرير االجتماع املشرتك (الفقرة  - CL 158/8الوثيقة  
 ):2017أبريل/نيسان  28-24حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للمجلس ( 12البند 

 )CL 158/LIM/3 ة(الوثيق للمناقشة و/أو الختاذ قرار
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 :2019-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســــية للمنظمة واالجتماعات الرئيســــية األخرى يف الفرتة  14البند 
 )CL 158/LIM/1 Rev.1(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر) 19:00 – 15:00فترة بعد الظهر (الساعة 

 برنامج األغذية العاملي 10البند 
  الختـــــاذ قرارانتخـــــاب ســــــــــــــتـــــة أعضــــــــــــــــــاء يف اجمللس التنفيـــــذي لربنـــــامج األغـــــذيـــــة العـــــاملي:  10-1 

 )CL 158/LIM/4و CL 158/10 Rev.1(الوثيقتان 
للمناقشة : 2016التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  10-2 

 )CL 158/11(الوثيقة  و/أو الختاذ قرار

للمناقشـة ): 2017أكتوبر/تشـرين األول  13-9تقرير الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ( 8البند 
 )C 2019/19(الوثيقة  والختاذ قرار

 ): 2018جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة التـــاســــــــــــــعـــة واخلمســــــــــــــني بعـــد املـــائـــة للمجلس (يونيو/حزيران  13البند 
 )CL 158/INF/2(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 أية مسائل أخرى 15البند 
 

 ديسمبر/كانون األول 6األربعاء، 

 الفترة الصباحية

 ال جلسات

 فترة بعد الظهر

 )يعلن الوقت الحقاً (االجتماع األول للجنة الصياغة 

 ديسمبر/كانون األول  7، الخميس

 )12:30-9:30الفترة الصباحية (الساعة 

 )CL 158/INF/4(الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  11البند 

 اعتماد التقرير

 )يعلن الوقت الحقاً (
 

 ديسمبر/كانون األول 8الجمعة، 

 ال جلسات
 


