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 المجلس
 بعد المائة الستونالدورة 

 2018 كانون األول/ديسمبر 7-3روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
 
 

 موجز
 

بعض املواضتتيع الحت اتاإ إىل  الستتلع مشتتكالتوةنة الزراعة وةنة  املشتت   اقشتتجل ةنة الانامو واالمتماعن 
ا ا على أن يكون النقاش مرّكز  وهي ترد يف تقارير كل من تلك اللجان. وحرصتتتتتتتتتت   ،مناقشتتتتتتتتتتة ونأو قرار من مان  ا ل 

مدول األعمال   لعملية التوصل إىل قرار واضح من قبل ا ل ، أدرإ املوضوعان التاليان كبندين حمددين علىوتسهيال  
 املؤقجل للمجل :

 
 ستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات وعمليتتات وإمراحات املنظمتتة للوقتتايتتة من الت ّرش والت ّرش اةنستتتتتتتتتتتتتتي  - 10لبنتتد ا

 استغالل السلطة وسوح
  األيام والسنوات الدولية - 11البند 

 
وجتنبتتا  لتكرار البيتتانتتات خالل هتتذه التتدورة، يرمى من ا ل  النظر يف أص توميهتتات صتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن األمهزة  

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

 بعد اإلشارة إىل الوثيقة املرمعية الرئيسية.  وترد تفاصيل عن التقارير ذات الصلة باخلط املائل
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 2018ديسمبر/كانون األول  3االثنين 
 (12.30-09.30الفترة الصباحية )الساعة 

 الختاذ قراراعتماد مدول األعمال واةدول الزمين:  1البند 
 (CL 160/INF/3و CL 160/INF/1 Rev.1و CL 160/1 Rev.2)الوثائق 

 الختاذ قرارانتخاب ثالثتتة نتواب للرئيت  وتعييتن رئيت  ةنتتة الصياغتتة واألعضاح فيها:  2البند 
 تقارير اللجان الفنية: 3البند 
 :(2018أكتوبرنتشتتتتتتتترين األول  5-1الستتتتتتتتادستتتتتتتتة والعشتتتتتتتترين للجنة الزراعة )تقرير الدورة  3-1 

 (C 2019/21 Rev.1)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
: (2018سبتمانأيلول  28-26تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السلع ) 3-2 

 (C 2019/22)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

  :(2018يوليونمتوز  13-9الثتتتتالثتتتتة والثالثني للجنتتتتة مصتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتد األ تتتتا  )تقرير التتتتدورة  3-3 
 (C 2019/23)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 19.00-14.30)الساعة فترة بعد الظهر 
 3البند 

 )تكملة(
 تقارير اللجان الفنية:

 :(2018يوليونمتوز  20-16الغتتتتتتتابتتتتتتتات )تقرير التتتتتتتدورة الرابعتتتتتتتة والعشتتتتتتتتتتتتتترين للجنتتتتتتتة  3-4 
 (C 2019/24)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 (CL 160/INF/4)الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات الحت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  19البند 

 2018ديسمبر/كانون األول  4الثالثاء 
 (12.30-09.30الفترة الصباحية )الساعة 

تقرير االمتماع املش   بني الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الانامو والدورة الثالثة والسبعني  4البند 
  للمنتتتتتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والختتتتتتتتاذ قرار(: 2018بعتتتتتتتد املتتتتتتتائتتتتتتتة للجنتتتتتتتة املتتتتتتتاليتتتتتتتة )نوفمانتشتتتتتتتتتتتتتترين الثتتتتتتتا  

 (CL 160/16 Add.1وCL 160/16 و CL 160/5 Rev.1 قئاث)الو 
(: 2018نوفمانتشتتتتتتتتتترين الثا   16-12اخلامستتتتتتتتتتة والعشتتتتتتتتتترين بعد املائة للجنة الانامو )تقرير الدورة  5البند 

 (CL 160/3)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 ( والثالثة والستتتتبعني بعد املائة2018نوفمانتشتتتترين الثا   6-5تقريرا الدورتني الثانية والستتتتبعني بعد املائة ) 6البند 

 CL 160/4)الوثيقتان  للمناقشتتتتتتتتتتتتة والختاذ قرار( للجنة املالية: 2018نوفمانتشتتتتتتتتتتتترين الثا   12-16)
 (CL 160/12و
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 C 2019/6 A)الوثيقتتتتان  2017منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة  -احلستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات املرامعتتتة  6-1 
 (C 2019/6 Bو

 (CL 160/LIM/2حالة االش اكات واملتأخرات )الوثيقة  6-2 

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 19.00-14.30فترة بعد الظهر )الساعة 
 (:2018أكتوبرنتشرين األول  24-22تقريتتتتتتتتتتر الدورة السابعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) 7البند 

 (CL 160/2)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 (:2018أكتوبرنتشتتتتتترين األول  19-15واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي )تقرير الدورة اخلامستتتتتتة  8البند 

 (C 2019/20)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 :السلطة استغالل وسوح اةنسي والت ّرش الت ّرش من للوقاية املنظمة وإمراحات وعمليات سياسات 10البند 

 (CL 160/9 الوثيقة) للمناقشة

 (3تقرير االمتماع املش   )الفقرة  – CL 160/5 Rev.1 الوثيقة 
( والدورة احلادية 2019ال تيبات اخلاصتتتتتتة بالدورة احلادية والستتتتتتتني بعد املائة للمجل  )أبريلننيستتتتتتان  13البند 

 (CL 160/6)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 2019واألربعني للمؤمتر )يونيونحزيران 

 2018ديسمبر/كانون األول  5األربعاء 
 (12.30-09.30الفترة الصباحية )الساعة 

 برنامو األغذية العاملي: 9البند 
 قرار الختتتتاذ :العتتتاملي األغتتتذيتتتة لانتتتامو التنفيتتتذص ا ل  يف أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاح ستتتتتتتتتتتتتتتتتتة انتختتتاب 9-1 

 (CL 160/LIM/4و CL 160/7 Rev.1 الوثيقتان)
: 2017التقرير السنوص للمجل  التنفيذص لانامو األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  9-2 

 (CL 160/8)الوثيقة  للمناقشة ونأو الختاذ قرار
 (CL 160/LIM/5 الوثيقة) قرار الختاذ: ليزاراغا مارغريتا ميدالية 12البند 
 قرار اختاذ أونو للمناقشة: الدولية والسنوات األيام 11البند 
 (CL 160/10السنة الدولية للفاكهة واخلضار )الوثيقة  11-1 

 (67تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة )الفقرة  – C 2019/21 Rev.1 الوثيقة  
 (CL 160/11 Rev.2السنة الدولية للشيلم )الوثيقة  11-2 
 (CL 160/13 Rev.1السنة الدولية للُدخن )الوثيقة  11-3 

 (69تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة )الفقرة  – C 2019/21 Rev.1 الوثيقة  
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 (CL 160/14اليوم الدويل للتوعية بشأن الفاقد واملهدر من األغذية )الوثيقة  11-4 

 (68تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة )الفقرة  – C 2019/21 Rev.1 الوثيقة  
 (CL 160/15اليوم الدويل للشاص )الوثيقة  11-5 

 (33تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السلع )الفقرة  – C 2019/22 الوثيقة  
 للمنتتتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ونأو الختتتتتتاذ قرار: 2022-2019برنتتتتتامو عمتتتتتل ا ل  املتعتتتتتدد الستتتتتتتتتتتتتتنوات للف ة  15البند 

 (CL 160/LIM/6 )الوثيقة
 (CL 160/INF/5)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارأسالي  عمل ا ل :  16البند 

 أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 19.00-14.30فترة بعد الظهر )الساعة 
(: 2018يونيونحزيران  8-4حالة تنفيذ القرارات الحت اختذها ا ل  يف دورته التاستتعة واخلمستتني بعد املائة ) 14البند 

 (CL 160/LIM/3)الوثيقة  ونأو الختاذ قرارللمناقشة 
 األخرى الرئيستتتتتتتية واالمتماعات والزراعة األغذية ملنظمة الرئاستتتتتتتية األمهزة المتماعات الزمين اةدول 17البند 

 (CL 160/LIM/1 الوثيقة) قرار الختاذ أونو لإلحاطة: 2020-2018 الف ة يف
للمناقشتتتتة  (:2019مدول األعمال املؤقجل للدورة احلادية والستتتتتني بعد املائة للمجل  )أبريلننيستتتتان  18البند 

 (CL 160/INF/2)الوثيقة  ونأو الختاذ قرار
 أية مسائل أخرى 20البند 
 

 ا()يعلن الوقجل الحق   االجتماع األول للجنة الصياغة
 

 2018ديسمبر/كانون األول  6الخميس 
   

 ا()يعلن الوقجل الحق  للجنة الصياغة  الثا االمتماع 
   

 2018ديسمبر/كانون األول  7الجمعة 
   

 )يعلن الوقجل الحق ا(اعتماد التقرير 
 


