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 اجمللس

 بعد املائة السادسة والستونالدورة 

 2021 نيسان/أبريل 26-30

 (املتفق عليه)اجلدول الزمين 
 

 وجزامل
فضـــــــــــًال عن الواثئق عمًال ابلعادة املّتبعة، تســـــــــــرتشـــــــــــد بنود جدول األعمال الواردة أد�ه بتقارير جلان اجمللس  -1

املخصـــــــصـــــــة لكل منها. وجتنّـًبا لتكرار البيا�ت خالل هذه الدورة، يرجى من اجمللس النظر يف أي توجيهات 
صــادرة عن األجهزة الرائســية األخرى بشــأن املواضــيع املذكورة أد�ه ضــمن البنود احملددة من جدول األعمال 

 كما يلي:
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  - 3البند  •
  2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  - 4البند  •
 التحّول: البناء من أجل 19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد - 5البند  •
 مبادرة العمل يًدا بيد - 6البند  •
 مدونة السلوك بشأن التصويت - 14البند  •
 جوائز منظمة األغذية والزراعة - 15البند  •
 تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة - 17البند  •
  من دستور املنظمة 14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  - 18البند  •

 يشار ابخلط املائل إىل التقارير ذات الصلة بعد كل وثيقة.

http://www.fao.org/home/en/
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الدورة اليت ســتعقد بصــورة افرتاضــية، ســيجري حبث البنود التالية وتوخًيا إلدارة الوقت على أكمل وجه خالل  -2
من جدول األعمال بواســطة إجراءات املراســالت اخلطية واليت ميكن االطالع عليها ابلتفصــيل ضــمن القســم 

 :والستني بعد املائة للمجلس السادسة أساليب عمل الدورةعن  CL 166/INF/5 الثاين من الوثيقة
 :اللجان الفنية - 7 البند •

o  فرباير/شــــباط  19يناير/كانون الثاين و 22تقريرا الدورة الثالثة والســــبعني (االســــتثنائية) ( 1-7البند
  ) للجنة مشكالت السلع2021مارس/آذار  12-10) والدورة الرابعة والسبعني (2021

  ة ابلبذور  1-1-7البند تقرير الدورة احلادية والثالثني للجماعة احلكومّية الدولّية املختصـــــــــــــــّ
 )2021مارس/آذار  5-4( الزيتّية والزيوت والدهون

o  2021فرباير/شباط  5-1تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك ( 2-7البند( 
 )2021فرباير/شباط  11-8تقرير الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ( - 12البند  •
 الرتتيبات اخلاصة ابلدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة - 13البند  •
  جوائز منظمة األغذية والزراعة - 15البند  •
 حـــالـــة تنفيـــذ القرارات اليت اختـــذهـــا اجمللس يف دورتـــه اخلـــامســـــــــــــــــة والســـــــــــــــتني بعـــد املـــائـــة - 16البنـــد  •

 )2020ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين  30(
  من دستور املنظمة 14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  - 18البند  •
  ميدالية مارغريتا ليزاراغا - 19البند  •
اجلدول الزمين الجتماعـــــــــــــــات األجهـــــــــــــــزة الرائسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى  - 20البند  •

 2022-2021للفرتة 
 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة - 21البند  •
 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني بعد املائة للمجلس - 22البند  •

والســــتني بعد املائة للمجلس بصــــورة افرتاضــــية، من الضــــروري إدارة الوقت  الســــادســــةانعقاد الدورة  ويف ضــــوء -3
الختتام مجيع بنود جدول أعمال الدورة بصورة فعالة وآنية ضمن حدود الوقت املخصص لالجتماع. وعليه، 
لن تتعدى مدة مداخالت األعضـــــــاء الثالث دقائق يف حني لن تتعدى البيا�ت املشـــــــرتكة بني عدة أعضـــــــاء 

 .قائقاخلمس د
) هو توقيت املنطقة الزمنية املعتمدة يف اجلدول الزمين UTC +2( الصــــــــيفيأورواب  وســــــــط وســــــــيكون توقيت -4

للدورة الســـــــادســـــــة والســـــــتني بعد املائة للمجلس. وهو نفســـــــه املنطقة الزمنية للمقر الرئيســـــــي للمنظمة وموقع 
 انعقاد االجتماع كما لو أنه ُعقد حبضور األعضاء.
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 أبريل/نيسان 26 ،ثننياإل
 )12:30 - 9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

 CL 166/INF/3و CL 166/INF/1و CL 166/1اعتمــاد جــدول األعمــال واجلــدول الزمين (الواثئق  1البند 
 )CL 166/INF/5و

 انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها 2البند 

 )C 2021/7(الوثيقة  2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  3البند 

ـــــة الرب�مج – CL 166/8الوثيقـــــة   ـــــة للجن ـــــدورة الثالثني بعـــــد املـــــائ  تقرير االجتمـــــاع املشـــــــــــــــرتك بني ال
 )9والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 )9و 8تقرير الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقراتن  – CL 166/9الوثيقة  
 )18و 17تقرير الدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقراتن  – CL 166/10الوثيقة  

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

  2023-2022العمــــــــل وامليزانيــــــــة للفرتة وبر�مج  2025-2022اخلطــــــــة املتوســـــــــــــــطــــــــة األجــــــــل للفرتة  4البند 
 مللحق على الويــــباو  C 2021/3 Information Note 1ومــــذكرة املعلومــــات  C 2021/3 ئق(الواث

C 2021/3 Web Annex 10( 

ـــــة الرب�مج – CL 166/8الوثيقـــــة   ـــــة للجن ـــــدورة الثالثني بعـــــد املـــــائ  تقرير االجتمـــــاع املشـــــــــــــــرتك بني ال
 )10والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 )10 ةتقرير الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقر  – CL 166/9الوثيقة  
 )20و 19والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقراتن  تقرير الدورة اخلامسة – CL 166/10الوثيقة  

 أبريل/نيسان 27 ،الثالاثء
 )12:30 - 9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

 )CL 166/5: البناء من أجل التحويل (الوثيقة 19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد 5البند 

ـــــة الرب�مج – CL 166/8الوثيقـــــة   ـــــة للجن ـــــدورة الثالثني بعـــــد املـــــائ  تقرير االجتمـــــاع املشـــــــــــــــرتك بني ال
 )11والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 )CL 166/6مبادرة العمل يًدا بيد (الوثيقة  6البند 

 )12 ةتقرير الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقر  – CL 166/9الوثيقة  
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 )CL 166/17تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة  17البند 

ـــــة الرب�مج – CL 166/8الوثيقـــــة   ـــــة للجن ـــــدورة الثالثني بعـــــد املـــــائ  تقرير االجتمـــــاع املشـــــــــــــــرتك بني ال
 )14والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

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

تقرير االجتماع املشـــــرتك بني الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة اخلامســـــة والثمانني بعد املائة  8البند 
 )CL 166/8(الوثيقة  )2021مارس/آذار  26و 25و 23و 22املالية (للجنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــة الرب�مج ( 9البند   )2021 أبريــل/نيســــــــــــــــان 6و مــارس/آذار 26-22تقرير الــدورة الثالثني بعــد املــائــة للجنـ
 )CL 166/9 Add.2وCL 166/9 Add.1 و CL 166/9 ئق(الواث

) والدورة اخلامســـــــــــــــة والثمانني 2021يناير/كانون الثاين  29-28املائة (تقريرا الدورة الرابعة والثمانني بعد  10البند 
 )CL 166/19و CL 166/10(الوثيقتان  ) للجنة املالية2021مارس/آذار  26-22بعد املائة (

 )CL 166/LIM/2اجلارية واملتأخرات (الوثيقة حالة االشرتاكات  10-1 

 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة  10-2 

 )2021مارس/آذار  10-8تقريــــــــــــــــــــــــر الدورة الثانية عشـــــــــرة بعد املائة للجنة الشـــــــــؤون الدســـــــــتورية والقانونية ( 11البند 
 )CL 166/11(الوثيقة 

 أبريل/نيسان 28 ،األربعاء
 )12:30 - 9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

 )CL 166/13الرتتيبات اخلاصة ابلدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة (الوثيقة  13البند 

 )CL 166/14مدونة السلوك اخلاصة إبجراءات التصويت (الوثيقة  14البند 

تقرير االجتماع املشـــرتك بني الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة اخلامســـة  – CL 166/8الوثيقة  
 )13والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 تقرير الــدورة الثــانيــة عشـــــــــــــــرة بعــد املــائــة للجنــة الشـــــــــــــــؤون الــدســـــــــــــــتوريــة والقــانونيــة – CL 166/11الوثيقــة  
 )16-13(الفقرات 

 مسائل أخرى أية 23البند 

 مسودة االستنتاجات فقط -البنود اخلاضعة إلجراءات املراسالت اخلطية 

 اللجان الفنية 7البند 
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) 2021فرباير/شــــــــــباط  19يناير/كانون الثاين و 22تقريرا الدورة الثالثة والســــــــــبعني (االســــــــــتثنائية) ( 7-1 
 للجنــــــــة مشـــــــــــــــكالت الســـــــــــــــلع  )2021مــــــــارس/آذار  12-10والــــــــدورة الرابعــــــــة والســـــــــــــــبعني (

 )C 2021/25و C 2021/22(الوثيقتان 

ة ابلبـذور الزيتيّـة 7-1-1    تقرير الدورة احلادية والثالثني للجمـاعة احلكوميّـة الدوليّـة املختصـــــــــــــــّ
 )CL 166/INF/6(الوثيقة  )2021مارس/آذار  5-4( والزيوت والدهون

  )2021فرباير/شـــــــــــــــبـــــــاط  5-1األمســـــــاك (تقرير الـــــــدورة الرابعـــــــة والثالثني للجنـــــــة مصـــــــــــــــــــــايـــــــد  7-2 
 )C 2021/23(الوثيقة 

 )2021فرباير/شـــــــــــــــبـــــــاط  11-8تقرير الـــــــدورة الســـــــــــــــــــــابعـــــــة واألربعني للجنـــــــة األمن الغـــــــذائي العـــــــاملي ( 12البند 
 )C 2021/20(الوثيقة 

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

 )CL 166/15جوائز منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة  15البند 

تقرير االجتماع املشـــرتك بني الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة اخلامســـة  – CL 166/8الوثيقة  
 )15والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 -نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  30( دورته اخلامســـــــة والســـــــتني بعد املائةحالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف  16البند 
 )CL 166/LIM/3(الوثيقة  )2020ديسمرب/كانون األول  4

 )CL 166/18(الوثيقة  من دستور املنظمة 14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  18البند 

 تقرير الــدورة الثــانيــة عشـــــــــــــــرة بعــد املــائــة للجنــة الشـــــــــــــــؤون الــدســـــــــــــــتوريــة والقــانونيــة – CL 166/11الوثيقــة  
 )12-9(الفقرات 

 )C 166/LIM/4ميدالية مارغريتا ليزاراغا (الوثيقة  19البند 

 2022-2021اجلدول الزمين الجتماعـــات األجهـــزة الرائسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى للفرتة  20البند 
 )CL 166/LIM/1(الوثيقة 

 ؛ CL 166/INF/4الــتــطــورات يف املــنــتــــــــد�ت الــيت هتــّم واليــــــــة مــنــظــمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والــزراعــــــــة (الــوثــيــقــــــــة  21البند 
CL 166/INF/4 WA1-4( 

 )CL 166/INF/2جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني بعد املائة للمجلس (الوثيقة  22البند 
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 أبريل/نيسان 29اخلميس، 

 االجتماع األول للجنة الصياغة 
 )ا(يعلن الوقت الحقً 

 أبريل/نيسان 30اجلمعة، 

 اعتماد التقرير
 )ا(يعلن الوقت الحقً 
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