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 إجراءات الدورة

ــــــــــق الختـــــــــاذ قـــــــــرارل واجلدول الزمين: اعتماد جدول األعما -1  CL 158/INF/1 Rev.1و CL 158/1 Rev.1 (الوثائــــــــ
 )CL 158/INF/3و

 الختاذ قرار انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها: -2
 برنامج العمل والميزانية 
 )CL 158/3(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار: 2019-2018التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -3

 تقارير لجان المجلس

 تقرير االجتماع املشــــــــــرتك بني الدورة الثانية والعشــــــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة التاســــــــــعة والســــــــــتني  -4
 )CL 158/8 (الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار ):2017بعد املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين 

والثالثة والعشـــــــرين بعد املائة  )2017نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  10-6والعشـــــــرين بعد املائة ( الثانيةا الدورتني تقرير  -5
ــــاين  21( ــــامج2017نوفمرب/تشــــــــــــــرين الث ــــة الربن ــــاقشـــــــــــــــــة والختــــاذ قرار :) للجن ــــان(الوثيق للمن  CL 158/5 ت
 )CL 158/12و

 ) والثـامنـة والســــــــــــــتني بعـد املـائـة 2017مـايو/أيـار  31-29تقـارير الـدورات الســــــــــــــابعـة والســــــــــــــتني بعـد املـائـة ( -6
 ) 2017نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  10-6) والتاســـــــــــعة والســـــــــــتني بعد املائة (2017نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  2-3(

 )CL 158/7و CL 158/6و CL 158/4(الوثائق  للمناقشة والختاذ قرارللجنة املالية: 
 )C 2019/5 Bو C 2019/5 A(الوثيقتان  2016منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  6-1 
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 )CL 158/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات (الوثيقة  6-2 
): 2017 لأكتوبر/تشـــــرين األو  25-23تقرير الدورة اخلامســـــة بعد املائة للجنة الشـــــؤون الدســـــتورية والقانونية ( -7

 )CL 158/2(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 العالميلجنة األمن الغذائي 
للمناقشــــــــة ): 2017 تشــــــــرين األولأكتوبر/ 13-9العاملي ( الغذائيتقرير الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن  -8

 )C 2019/19(الوثيقة  والختاذ قرار

 خرىالمسائل األ
ــــــاقشـــــــــــــــــــة والختــــــاذ قرار التعــــــاون بني الوكــــــاالت اليت توجــــــد مقــــــارهــــــا يف رومــــــا:تقرير مرحلي عن  -9   للمن

 )CL 158/9(الوثيقة 

 برنامج األغذية العاملي: -10
  الختــــــاذ قرارانتخــــــاب ســــــــــــــتــــــة أعضـــــــــــــــــــاء يف اجمللس التنفيــــــذي لربنــــــامج األغــــــذيــــــة العــــــاملي:  10-1 

 )CL 158/LIM/4و CL 158/10 Rev.1(الوثيقتان 
للمناقشــــة : 2016التقرير الســــنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشــــطته يف ســــنة  10-2 

 )CL 158/11(الوثيقة  و/أو الختاذ قرار

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

): 2017أبريل/نيســـان  28-24حالة تنفيذ القرارات الصـــادرة عن الدورة الســـادســـة واخلمســـني بعد املائة للمجلس ( -12
 )CL 158/LIM/3 ة(الوثيق و/أو الختاذ قرار للمناقشة

 للمناقشـــــــــة): 2018جدول األعمال املؤقت للدورة التاســـــــــعة واخلمســـــــــني بعد املائة للمجلس (يونيو/حزيران  -13
 )CL 158/INF/2(الوثيقة  و/أو الختاذ قرار

 :2019-2017اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاســـــية للمنظمة واالجتماعات الرئيســـــية األخرى يف الفرتة  -14
 )CL 158/LIM/1(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار

 أية مسائل أخرى -15
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