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 اجمللس
 الرابعة والستون بعد املائة الدورة

 20201يوليو/متوز  6-10

 اجلدول الزمين املؤقت

 

 املوجز
 

للمجلس بصـــورة افرتاضـــية، ســـيجري النظر بشـــكل  بعد املائة يف ضـــوء القرار املتخذ لعقد الدورة الرابعة والســـتني -1
 جوهري يف البنود األربعة التالية من جدول األعمال عن طريق اإلجراءات اخلاصة ابملراسالت اخلطية: 

 حــــــالــــــة تنفيــــــذ القرارات اليت اختــــــذهــــــا اجمللس يف دورتــــــه الثــــــالثــــــة والســـــــــــــــتني بعــــــد املــــــائــــــة  - 11البنــــــد  •
 )2019ديسمرب/كانون األول  2-6(

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــــية  - 12 البند •
 2021-2020األخرى يف الفرتة 

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة - 13البند  •
 -نوفمرب/تشــرين الثاين  30للمجلس (جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامســة والســتني بعد املائة  - 14البند  •

 )2020ديسمرب/كانون األول  4

 وســـــتجري مناقشـــــة مســـــودة اســـــتنتاجات اجمللس هلذه البنود األربعة املذكورة أعاله يف اجللســـــة العامة االفرتاضـــــية  -2
 على النحو املبّني يف هذه الوثيقة.

مذكرة  بعنوان وثيقة اجمللسمن لحق املطية يف وميكن االطالع على تفاصــــيل اإلجراءات اخلاصــــة ابملراســــالت اخل -3
 .)CL 164/INF/5 Rev.1( عن أساليب عمل اجمللس

املّتبعة، تســرتشــد بنود جدول األعمال الواردة أد�ه بتقارير جلان اجمللس فضــًال  ابلعادةوعالوة على ذلك، وعمًال  -4
وجتنّـًبا لتكرار البيا�ت خالل هذه الدورة، يرجى من اجمللس النظر يف أي توجيهات  عن الواثئق املخصـــــــــــــصـــــــــــــة.

                                                      
 .2020يونيو/حزيران  12إىل  8كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من    1
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  املواضــــــيع املذكورة أد�ه ضــــــمن البنود احملددة من جدول األعمال بشــــــأنصــــــادرة عن األجهزة الرائســــــية األخرى 
 :كما يلي

 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  - 3البند  •
 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  - 4البند  •
 املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية - 9البند  •
 على األمن الغذائي والنظم الغذائية 19-أثر جائحة كوفيد - 10البند  •

 
  



CL 164/INF/1 3 

 يوليو/ متوز 6ثنني، اإل
 )12:30 - 9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

ـــــــــــــــــــرار واجلدول الزمين:اعتماد جدول األعمال  1البند  ـــــــــــــــــــاذ قـ ـــــــــــــــــــق  الختـ ــــــــــــــــــــ CL 164/INF/1و CL 164/1(الواثئـ  
 مناقشة بصورة افرتاضية  -) CL 164/INF/5 Rev.1و CL 164/INF/3و

 مناقشة بصورة افرتاضية  -الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  2البند 

 CL 164/3(الواثئق  للمناقشة والختاذ قرار: 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  3البند 
 -) CL 164/3 WA4و CL 164/3 WA3و CL 164/3 WA2 Rev.1و CL 164/3 Inf. Noteو

 مناقشة بصورة افرتاضية 
تقرير االجتماع املشـــــــــــــرتك بني الدورة الثامنة والعشـــــــــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة  - CL 164/5الوثيقة  

  )9الثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 
  )6تقرير الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقرة  - CL 164/6 Rev.1الوثيقة 
 )21إىل  15تقرير الدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرات من  - CL 164/7الوثيقة 

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30 – 14:30فرتة بعد الظهر (الساعة 

 3الـــــــبـــــــنـــــــد 
 (تكملة)

 CL 164/3(الواثئق  للمناقشة والختاذ قرار: 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
 -) CL 164/3 WA4و CL 164/3 WA3و CL 164/3 WA2 Rev.1و CL 164/3 Inf. Noteو

 مناقشة بصورة افرتاضية 
 تقرير االجتمـــاع املشـــــــــــــــرتك بني الـــدورة الثـــامنـــة والعشـــــــــــــــرين بعـــد املـــائـــة للجنـــة الرب�مج  - CL 164/5الوثيقـــة  

  )9والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 
  )6الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقرة  تقرير - CL 164/6 Rev.1الوثيقة 
 )21إىل  15تقرير الدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرات من  - CL 164/7الوثيقة 

 C 2021/8 WA7و C 2021/8(الواثئق  للمناقشــــــــة و/أو الختاذ قرار: 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  4البند 
 مناقشة بصورة افرتاضية  -)C 2021/8 WA8و

تقرير االجتماع املشـــــــــــــرتك بني الدورة الثامنة والعشـــــــــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة  - CL 164/5الوثيقة  
 )11و 10الثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقراتن 
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 يوليو/ متوز 7الثالاثء، 
 )12:30 - 9:30(الساعة الفرتة الصباحية 

تقرير االجتماع املشـــــــــرتك بني الدورة الثامنة والعشـــــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة  5البند 
مناقشــــــــــــــة  -) CL 164/5(الوثيقة  للمناقشــــــــــــــة والختاذ قرار -) 2020يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8املالية (

 بصورة افرتاضية 

 للمناقشـــــــــــة والختاذ قرار): 2020يونيو/حزيران  18-8تقرير الدورة الثامنة والعشـــــــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج ( 6البند 
 مناقشة بصورة افرتاضية  -) CL 164/6 Rev.1(الوثيقة 

ــــة ( 7البند  ــــاســـــــــــــــعــــة والســـــــــــــــبعني بعــــد املــــائ ــــدورات الت  ) والثمــــانني بعــــد املــــائــــة 2020فرباير/شـــــــــــــــبــــاط  7-6تقــــارير ال
للمناقشــــــة ) للجنة املالية: 2020يونيو/حزيران  5-3) واحلادية والثمانني بعد املائة (2020يونيو/حزيران  8-17(

 مناقشة بصورة افرتاضية  -)CL 164/8و CL 164/7و CL 164/4(الواثئق  والختاذ قرار
 )CL 164/LIM/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة   7-1 

 أو إىل وقت الحق إذا اقتضى األمر) 17:30 – 14:30فرتة بعد الظهر (الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــر الدورة العاشـــــــــــــرة بعد املائة للجنة الشـــــــــــــؤون الدســـــــــــــتورية والقانونية ( 8البند   ): 2020مايو/أ�ر  29-28تقريـ
 مناقشة بصورة افرتاضية  -) CL 164/2(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

مناقشــــة بصــــورة  -)CL 164/9(الوثيقة  للمناقشــــة و/أو الختاذ قراراملنصــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية:  9البند 
 افرتاضية 

 تقريــــــــــــــــــــــــــــــر الـــدورة العـــاشـــــــــــــــرة بعـــد املـــائـــة للجنـــة الشـــــــــــــــؤون الـــدســـــــــــــــتوريـــة والقـــانونيـــة  -CL 164/2الوثيقـــة  
  )21إىل  18(الفقرات من 

 تقرير االجتمــاع املشـــــــــــــــرتك بني الــدورة الثــامنــة والعشـــــــــــــــرين بعــد املــائــة للجنــة الرب�مج  -CL 164/5الوثيقــة 
  )13والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 )17ة تقرير الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقر  - CL 164/6 Rev.1الوثيقة 
  للمنــــــــاقشــــــــــــــــــــــة و/أو الختــــــــاذ قرارعلى األمن الغــــــــذائي والنظم الغــــــــذائيــــــــة:  19-أثر جــــــــائحــــــــة كوفيــــــــد 10البند 

 مناقشة بصورة افرتاضية  -) CL 164/10(الوثيقة 
 تقرير االجتمــاع املشـــــــــــــــرتك بني الــدورة الثــامنــة والعشـــــــــــــــرين بعــد املــائــة للجنــة الرب�مج  -CL 164/5الوثيقــة  

  )14والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 
 )18تقرير الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقرة  - CL 164/6 Rev.1الوثيقة 
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 يوليو/متوز 8األربعاء، 

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

ديســــــــــــــمرب/كانون األول  6-2يف دورته الثالثة والســــــــــــــتني بعد املائة (حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس  11البند 
 اإلجراءات اخلاصة ابملراسالت اخلطية -) CL 164/LIM/3(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار): 2019

ية األخرى  12البند  ية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــــــــــ  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــــــــــ
اإلجراءات اخلاصـــــــــــــــة  -) CL 164/LIM/1(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار :2021-2020يف الفرتة 

 ابملراسالت اخلطية

 -) CL 164/INF/4(الوثيقــة لإلحــاطــة التطورات يف املنتــد�ت اليت هتّم واليــة منظمــة األغــذيــة والزراعــة:  13البند 
 اإلجراءات اخلاصة ابملراسالت اخلطية

  -نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثــاين  30جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة اخلــامســــــــــــــــة والســـــــــــــــتني بعــد املــائــة للمجلس ( 14البند 
اإلجراءات  -) CL 164/INF/2(الوثيقة  للمناقشــــــــــة و/أو الختاذ قرار): 2020ديســــــــــمرب/كانون األول  4

 ابملراسالت اخلطية اخلاصة

 مناقشة بصورة افرتاضية  -أية مسائل أخرى  15البند 

 فرتة بعد الظهر

 )الحًقا(يعلن الوقت االجتماع األول للجنة الصياغة 

 يوليو/متوز 9اخلميس، 

 )الحًقا(يعلن الوقت االجتماع الثاين للجنة الصياغة 

 يوليو/متوز 10اجلمعة، 

 اعتماد التقرير
 )الحًقا(يعلن الوقت 

 


