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 اجمللس

 الدورة الثالثة والستون بعد املائة

 2019ديسمرب/كانون األول  6-2روما، 

 املؤقت الزمين اجلدول
 
 

 موجز
 
لفت عناية اجمللس  ينبغيوضــوًعا رئيســًيا واحًدا م�قشــت جلنة الرب�مج وجلنة املالية واالجتماع املشــرتك بينهما  

رد يف تقارير كل من تلك اللجان. وحرصـــــــــاً على أن يكون النقاش مرّكزاً وتســـــــــهيًال لعملية التوصـــــــــل إىل قرار وهو ي إليه
 واضح من قبل اجمللس، أدرجت املواضيع التالية كبنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت للمجلس:

 
 2021-2020 للفرتة وامليزانية العمل بر�مج يف التعديالت - 3 البند 

 
 األجهزة عن صـــــــــــــــادرة توجيهــات أي يف النظر اجمللس من يرجى الــدورة، هــذه خالل البيــا�ت لتكرار وجتنبــاً  

 .حول املوضوع املذكور أعاله ضمن البنود احملددة من جدول األعمال األخرى الرائسية
 

 الوثيقة الرئيسية إىل تفاصيل التقارير ذات الصلة.ويشار ابخلط املائل بعد مرجع 
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 ديسمرب/كانون األول 2 ،ثننياإل
 )12:30 - 9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

 
  CL 163/INF/1و CL 163/1(الواثئــق  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  1البند 

 )CL 163/INF/3و
 الختاذ قرار نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:انتخاب ثالثـــة  2البند 
  )CL 163/3(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار: 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  3البند 

 )5 ةتقرير الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقر  – CL 163/4الوثيقة  
 )13و 12بعد املائة للجنة املالية (الفقراتن  والسبعنيتقرير الدورة الثامنة  - CL 163/5الوثيقة  
 )6تقرير االجتماع املشرتك (الفقرة  - CL 163/6الوثيقة  
  

 )17:30 - 14:30فرتة بعد الظهر (الساعة 
 

 3البند 
 (تكملة)

 )CL 163/3(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار: 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

تقرير االجتماع املشـــرتك بني الدورة الســـابعة والعشـــرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثامنة والســـبعني  4البند 
 CL 163/6(الوثيقتان  للمناقشــــــــــــة والختاذ قرار): 2019بعد املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشــــــــــــرين الثاين 

 )CL 163/12و
 )CL 163/INF/4(الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  11البند 

 
 ديسمرب/كانون األول 3 ،الثالاثء

 )12:30 - 9:30الفرتة الصباحية (الساعة 
 

 للمناقشـــة): 2019نوفمرب/تشـــرين الثاين  8-4تقرير الدورة الســـابعة والعشـــرين بعد املائة للجنة الرب�مج ( 5البند 
 )CL 163/13و CL 163/11و CL 163/4(الواثئق والختاذ قرار 

) والســـابعة والســـبعني بعد املائة 2019مايو/أ�ر  22-20تقارير الدورات الســـادســـة والســـبعني بعد املائة ( 6البند 
) 2019نوفمرب/تشــرين الثاين  8-4) والثامنة والســبعني بعد املائة (2019أكتوبر/تشــرين األول  30-31(

 )CL 163/10و CL 163/9و CL 163/5(الواثئق  للمناقشة والختاذ قرارللجنة املالية: 
 C 2021/5 A(الوثيقتــــان  2018منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة  -احلســـــــــــــــــاابت املراجعــــة  6-1 

 )C 2021/5 Bو 
 )CL 163/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات (الوثيقة  6-2 
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 )17:30 – 14:30فرتة بعد الظهر (الساعة 
 

ــــــــــــــــــر الدورة التاســـــعة بعد املائة للجنة الشـــــؤون الدســـــتورية والقانونية ( 7البند  أكتوبر/تشـــــرين األول  23-21تقريـ
 )CL 163/2(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2019

): 2019أكتوبر/تشــــــرين األول  18-14واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي (تقرير الدورة الســــــادســــــة  8البند 
 )C 2021/19(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 للمناقشة و/أو الختاذ قرار: 2023-2020بر�مج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  9البند 
 )CL 163/14(الوثيقة 

 )CL 163/INF/5(الوثيقة  لإلحاطةأساليب عمل اجمللس:  12البند 
 

 ديسمرب/كانون األول 4األربعاء، 
 )12:30 – 9:30( الفرتة الصباحية

 

 بر�مج األغذية العاملي 13البند 

 رارالختـــاذ قانتخـــاب ســــــــــــــتـــة أعضــــــــــــــــاء يف اجمللس التنفيـــذي لرب�مج األغـــذيـــة العـــاملي:  13-1 
 )CL 163/LIM/4و CL 163/7(الوثيقتان 

: 2018التقرير الســـــنوي للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي عن أنشـــــطته يف ســـــنة  13-2 
 )CL 163/8(الوثيقة للمناقشة و/أو الختاذ قرار 

أبريل/نيســــــــــــــان  12-8حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته احلادية والســــــــــــــتني بعد املائة ( 10البند 
 )CL 163/LIM/3(الوثيقة  قرارللمناقشة و/أو الختاذ ): 2019

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــــــية األخرى  14البند 
 )CL 163/LIM/1(الوثيقة لإلحاطة و/أو الختاذ قرار : 2021-2019الفرتة  يف

 ): 2020يونيو/حزيران  12-8بعــد املــائــة للمجلس (جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الرابعــة والســــــــــــــتني  15البند 
 )CL 163/INF/2(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 أية مسائل أخرى 16البند 
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 فرتة بعد الظهر

 (يعلن الوقت الحقاً)االجتماع األول للجنة الصياغة 
 

 ديسمرب/كانون األول 5، اخلميس

 الوقت الحقاً)(يعلن االجتماع الثاين للجنة الصياغة 
 

 ديسمرب/كانون األول 6اجلمعة، 

 الفرتة الصباحية
 

 اعتماد التقرير

 (يعلن الوقت الحقاً)
 


