
September 2015 CL 153/1/Rev.1 (Arabic only) 
 

 

 (؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة QRاالستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز  

 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع 

 www.fao.orgاملنظمة 

 

A 

 

 اجمللس
 

 واخلمسون بعد املائة الثالثةالدورة 

 2015 ديسمرب/كانون األول 4 –تشرين الثاني /نوفمرب 30روما، 

 جدول األعمال املؤقت

 

 البنود االفتتاحية

 CL 153/INF/1و CL 153/1)الوثائــق  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  -1

 (CL 153/INF/3و

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

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية

 (CL 153/3)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار: 2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -3

 بعد املائة للجنة نيتقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الست -4

 (CL 153/8)الوثيقة  والختاذ قرارللمناقشة (: 2015نوفمرب/تشرين الثاني  4املالية )

 :(2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2تقرير الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) -5

 (CL 153/6)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

املائة ( والتاسعة واخلمسني بعد 2015مايو/أيار  13-11تقارير الدورات الثامنة واخلمسني بعد املائة ) -6

( للجنة 2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2( والستني بعد املائة )2015أكتوبر/تشرين األول  26-27)

 (CL 153/7و CL 153/5و CL 153/4)الوثائق  للمناقشة والختاذ قراراملالية: 

 (C 2017/5 Bو C 2017/5 A)الوثيقتان  2014منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  6-1 



CL 153/1/Rev.1 (Arabic only) 2 

 

 (CL 153/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات )الوثيقة  6-2 

 (CL 153/14)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار :االستعراض املستقّل لشبكة املكاتب امليدانية -7

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 (: 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12تقرير الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ) -8

 (C 2017/19)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 الدستورية والقانونية املسائل

(: 2015أكتوبر/تشرين األول  23-21تقريـر الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) -9

 (CL 153/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 ، مبا يف ذلك:للمناقشة و/أو الختاذ قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى:  -10

 الدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة 10-1 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 10-2 

 املسائل املتعلقة باحلوكمة

 تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات لكل من اجمللس واألجهزة الرئاسية األخرى: -11

 (CL 153/9)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

  للمناقشة و/أو الختاذ قرار: 2019-2016برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  11-1 

 (CL 153/10)الوثيقة 

مارس/آذار  27-23تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة ) حالة -12

 (CL 153/LIM/4)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار(: 2015

 املسائل األخرى

 برنامج األغذية العاملي -13

  الختـــاذ قـــرارســـتة أعضـــاء يف اجمللـــس التنفيـــذذ لربنـــامج األغذيـــة العـــاملي:   انتخـــاب 13-1 

 (CL 153/LIM/3و CL 153/11)الوثيقتان 

 :2014التقرير السنوذ للمجلس التنفيذذ لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  13-2 

 (CL 153/12)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار



3 CL 153/1/Rev.1 (Arabic only) 

 

(: 2015سبتمرب/أيلول  11-7العاملي الرابع عشر للغابات )دوربان، جنوب أفريقيا، نتائج املؤمتر  -14

 (CL 153/13)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف  -15

 (CL 153/LIM/1)الوثيقة  الختاذ قرارلإلحاطة و/أو : 2017-2015الفرتة 

(: 2016يونيو/حزيران  -جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للمجلس )مايو/أيار  -16

 (CL 153/INF/2)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 (CL 153/INF/4)الوثيقة  طةلإلحاالتطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة:  -17

 (CL 153/INF/5)الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اجمللس:  -18

 أية مسائل أخرى -19

 


