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 المجلس
 الرابعة والستون بعد المائة الدورة

 2020يوليو/تموز  6-10

 برنامج عمل اليوم

 2020يوليو/تموز  7الثالثاء، 
 
 

 الجلسة العامة الثالثة (12:30 - 9:30)الساعة  الفترة الصباحية

 

 C 2021/8ق C 2021/8)الوثائق  للمناقشةةةةةةةةةةذ قراق   ا  قرا : 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  4البند 

WA7 قC 2021/8 WA8) - مناقشذ بصو ة افرتاضيذ 

تقرير ا جتماع املشةةةةةةةةةةةةةةةةرتم ب  العق ة العامنذ قاللشةةةةةةةةةةةةةةةةري  بلع املائذ لل نذ الرب امج  - CL 164/5الوثيقذ  
 (11ق 10قالعق ة العما   بلع املائذ لل نذ املاليذ )الفقرتان 

تقرير ا جتماع املشةةةةةةةةرتم ب  العق ة العامنذ قاللشةةةةةةةةري  بلع املائذ لل نذ الرب امج قالعق ة العما   بلع املائذ  5البند 
 CL 164/5 الوثيقتان) للمناقشةةةةةةةةةةذ ق  ا  قرا  -( 2020يو يورحزيران  17ق 16ق 12ق 8لل نذ املاليذ )

 مناقشذ بصو ة افرتاضيذ -( CL164/5 Sup.1ق

 اسرتاحذ
 11:15 – 11:00الساعذ 

للمناقشةةةةةةذ ق  ا  (: 2020يو يورحزيران  18-8تقرير العق ة العامنذ قاللشةةةةةةري  بلع املائذ لل نذ الرب امج ) 6البند 
 مناقشذ بصو ة افرتاضيذ -( CL 164/6 Rev.1)الوثيقذ  قرا 

 ( قالعمةةا   بلةةع املةةائةةذ 2020فربايررشةةةةةةةةةةةةةةةة ةةا   7-6تقةةا ير الةةعق ات التةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةلةةذ قالسةةةةةةةةةةةةةةةة ل  بلةةع املةةائةةذ ) 7البند 
( لل نةةذ املةةاليةةذ: 2020يو يورحزيران  5-3( قاحلةةاةيةةذ قالعمةةا   بلةةع املةةائةةذ )2020يو يورحزيران  8-17)

 مناقشذ بصو ة افرتاضيذ - (CL 164/8ق CL 164/7ق CL 164/4)الوثائق  ق  ا  قرا للمناقشذ 

 (CL 164/LIM/2حالذ ا شرتاكات اجلا يذ قاملتأخرات )الوثيقذ  7-1 
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 الرابعةالجلسة العامة  أو إلى وقت الحق إذا اقتضى األمر( 17:30 – 14:30فترة بعد الظهر )الساعة 

 (: 2020مايورايا   29-28العق ة اللاشةةةةةةةةةةةرة بلع املائذ لل نذ الشةةةةةةةةةةةيقن العسةةةةةةةةةةةتو يذ قالقا و يذ )تقريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  8البند 
 مناقشذ بصو ة افرتاضيذ  -( CL 164/2)الوثيقذ  للمناقشذ ق  ا  قرا 

مناقشةةةةةذ  - (CL 164/9)الوثيقذ  للمناقشةةةةةذ قراق   ا  قرا املنصةةةةةذ العقليذ ل وذيذ قالز اعذ الرقميذ:  9البند 
 بصو ة افرتاضيذ

 تقريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر العق ة اللاشةةةةةةةةةةةةةةةرة بلع املائذ لل نذ الشةةةةةةةةةةةةةةةيقن العسةةةةةةةةةةةةةةةتو يذ قالقا و يذ  - CL 164/2الوثيقذ  
 ( 21إىل  18)الفقرات م  

 تقرير ا جتماع املشةةةةةةةةةرتم ب  العق ة العامنذ قاللشةةةةةةةةةري  بلع املائذ لل نذ الرب امج  - CL 164/5الوثيقذ 
 ( 13قالعق ة العما   بلع املائذ لل نذ املاليذ )الفقرة 

 (17تقرير العق ة العامنذ قاللشري  بلع املائذ لل نذ الرب امج )الفقرة  - CL 164/6 Rev.1الوثيقذ 

 اسرتاحذ
 16:15 – 16:00الساعذ 

    ةةةا  قرا للمنةةةاقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ قراق على األم  الغةةةذائا قالنال الغةةةذائيةةةذ:  19-اثر جةةةائكةةةذ كوفيةةةع 10البند 
 مناقشذ بصو ة افرتاضيذ -( CL 164/10)الوثيقذ 

 تقرير ا جتماع املشةةةةةةةةةرتم ب  العق ة العامنذ قاللشةةةةةةةةةري  بلع املائذ لل نذ الرب امج  - CL 164/5الوثيقذ  
 (14قالعق ة العما   بلع املائذ لل نذ املاليذ )الفقرة 

 (18تقرير العق ة العامنذ قاللشري  بلع املائذ لل نذ الرب امج )الفقرة  - CL 164/6 Rev.1الوثيقذ 

 


