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 المجلس
 الستون بعد المائةو  الثانيةالدورة 

 2019يوليو/تموز  1روما، 

 والستين بعد المائة للمجلس الثالثةجدول األعمال المؤقت للدورة 
 (2019 كانون األول/ديسمبر)

 

 إجراءات الدورة

 CL 163/INF/1و CL 163/1 الوثااائق) الختاااااااااااااااااااااااااااااا  قاااااااااااااااااااااااااااارار: واجلاادو  الزمي األعمااا عتماااد واادو  ا  -1
 (CL 163/INF/3و

 الختا  قرار :وتعيياان رئيااس جلناااة الصياغاااة واألعضاء فيها نتخاب ثالثاااة ناواب للرئياسا  -2
 برنامج العمل والميزانية 

 (CL 163/3)الوثيقة  للمناقشة والختا  قرار: 2021-2020التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة   -3

 تقارير لجان المجلس 

تقرير االوتماع املشااااارتا بو الدورة الساااااابعة والعشااااارين بعد املائة للجنة اللنامج والدورة الثامنة والسااااابعو بعد املائة   -4
 (CL 163/6)الوثيقة  للمناقشة والختا  قرار(: 2019للجنة املالية )نوفمل/تشرين الثاين 

للمناقشااااااااااااة (: 2019نوفمل/تشاااااااااااارين الثاين  8-4قرير الدورة السااااااااااااابعة والعشاااااااااااارين بعد املائة للجنة اللنامج )ت  -5
  (CL 163/4)الوثيقة  قرار والختا 
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 ( والسااااااااابعة والساااااااابعو بعد املائة2019مايو/أيار  22-20قارير الدورات السااااااااادسااااااااة والساااااااابعو بعد املائة )ت  -6
( 2019نوفمل/تشاااااااااااارين الثاين  8-4( والثامنة والساااااااااااابعو بعد املائة )2019أكتوبر/تشاااااااااااارين األو   30-31)

 (CL 163/10و CL 163/9و CL 163/5)الوثائق  للمناقشة والختا  قراراملالية:  للجنة

 (C 2021/5 Bو C 2021/5 A)الوثيقتان  2018منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراوعة  6-1 

 (CL 163/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات )الوثيقة  6-2 

(: 2019أكتوبر/تشاارين األو   23-21تقرياااااااااااااااار الدورة التاسااعة بعد املائة للجنة الشاانون الدسااتورية والقانونية )  -7
 (CL 163/2)الوثيقة  للمناقشة والختا  قرار

 لجنة األمن الغذائي العالمي

(: 2019أكتوبر/تشاااااااااااااارين األو   18-14واألربعو للجنة األمن الغذائي العاملي )تقرير الدورة السااااااااااااااادسااااااااااااااة   -8
 (C 2021/19)الوثيقة للمناقشة والختا  قرار 

 المسائل األخرى

 رنامج األغذية العاملي:ب  -9

 الختااااااا  قرارانتخاااااااب سااااااااااااااتااااااة أعضااااااااااااااااااااء يف ا لس التنفيااااااذ  للنااااااامج األغااااااذيااااااة العاااااااملي:  9-1 
 (CL 163/LIM/4و CL 163/7)الوثيقتان 

  :2018التقرير الساااااااااااااانو  للمجلس التنفيااذ  للنااامج األغااذيااة العاااملي عن أنشاااااااااااااا تاا  يف ساااااااااااااانااة  9-2 
 (CL 163/8)الوثيقة للمناقشة و/أو الختا  قرار 

 اجلاادو  الزمي الوتماااعااات األوهزة الرئاااساااااااااااااايااة ملنظمااة األغااذيااة والزراعااة واالوتماااعااات الرئيساااااااااااااايااة األخرى  -10
 (CL 163/LIM/1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختا  قرار :2021-2019يف الفرتة 

 (:2020يونيو/حزيران  12-8واااادو  األعمااااا  املنقااااا للاااادورة الرابعااااة والسااااااااااااااتو بعااااد املااااائااااة للمجلس )  -11
 (CL 163/INF/2)الوثيقة للمناقشة و/أو الختا  قرار 

 أية مسائل أخرى  -12
 


