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 اجمللس

 بعد املائة والستون الثامنةالدورة 

 2021ديسمرب/كانون األول  3 -نوفمرب/تشرين الثاين  29

 املؤقت اجلدول الزمين
 

 وجزامل
بتقارير جلان اجمللس فضًال عن الواثئق املخصصة عمًال ابلعادة املتّبعة، تسرتشد بنود جدول األعمال الواردة أد�ه  -1

وجتنّـبــًا لتكرار البيــا�ت خالل هــذه الــدورة، يرجى من اجمللس النظر يف أي توجيهــات صـــــــــــــــادرة عن  لكــل منهــا.
 األجهزة الرائسية األخرى بشأن املواضيع املذكورة ضمن البنود احملددة من جدول األعمال كما يلي:

 2023-2022ر�مج العمل وامليزانية للفرتة التعديالت يف ب - 3البند  •

 : البناء من أجل التحويل19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد - 4البند  •

 مبادرة العمل يًدا بيد - 5البند  •

 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما - 12البند  •

 التصويتمدونة السلوك بشأن  - 13البند  •

 من دستور املنظمة 14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  - 15البند  •

 .ويشار ابخلط املائل بعد مرجع الوثيقة الرئيسية إىل تفاصيل التقارير ذات الصلة
وتوخًيا إلدارة الوقت على أكمل وجه خالل الدورة اليت ســتعقد بصــورة افرتاضــية، ســيجري حبث البنود التالية  -2

من جدول األعمال بواســطة إجراءات املراســالت اخلطية واليت ميكن االطالع عليها ابلتفصــيل ضــمن القســم 
  : بعد املائة للمجلسأساليب عمل الدورة الثامنة والستنيعن  CL 168/INF/5الثاين من الوثيقة 

 : البناء من أجل التحويل19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد - 4 البند •

o  التحالف من أجل الغذاء 1-4البند 

 مبادرة العمل يًدا بيد - 5البند  •
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 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما - 12البند  •

 تنفيــذ القرارات اليت اختــذهــا اجمللس يف دورتــه الســــــــــــــــادســــــــــــــــة والســـــــــــــــتني بعــد املــائــةحــالــة  - 14البنــد  •
 )2021مايو/أ�ر  1 –أبريل/نيسان  26(

 تقرير الــــدورة الثــــامنــــة عشـــــــــــــــرة العــــاديــــة هليئــــة املوارد الوراثيــــة لألغــــذيــــة والزراعــــة (اهليئــــة) - 16البنــــد  •
 ) 2021أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمرب/أيلول  27(

 2020ر السنوي للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة التقري 2-17البند  •

 التقرير املرحلي عن تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة - 18البند  •

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة - 19البند  •

اجلــدول الزمين الجتمــاعــات األجهزة الرائســـــــــــــــيــة ملنظمــة األغــذيــة والزراعــة واالجتمــاعــات  - 20البنــد  •
 2023-2021الرئيسية األخرى يف الفرتة 

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس - 21البند  •

من الضــــروري إدارة الوقت الختتام ، خمتلطةويف ضــــوء انعقاد الدورة الثامنة والســــتني بعد املائة للمجلس بصــــورة  -3
وعليه، لن تتعدى  مجيع بنود جدول أعمال الدورة بصورة فعالة وآنية ضمن حدود الوقت املخصص لالجتماع.

 مدة مداخالت األعضاء الثالث دقائق يف حني لن تتعدى البيا�ت املشرتكة بني عدة أعضاء اخلمس دقائق.

إىل  14:00صــــــباًحا ومن الســــــاعة  12:00إىل الســــــاعة  9:30وســــــوف تعقد جلســــــات اجمللس من الســــــاعة  -4
 مساًء. 19:30إىل الساعة  17:00من فرتة بعد الظهر ومن الساعة  16:30الساعة 

) هو توقيت املنطقة الزمنية املعتمدة يف (UTC +1)وسيكون توقيت أورواب الوسطى (التوقيت العاملي املوحد  -5
وهو نفســـه املنطقة الزمنية للمقر الرئيســـي للمنظمة  املائة للمجلس. اجلدول الزمين للدورة الثامنة والســـتني بعد

 وموقع انعقاد االجتماع كما لو أنه ُعقد حبضور األعضاء.
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 تشرين الثاين/نوفمرب 29 ،ثننياإل
 )12:00 - 9:30الفرتة الصباحية (الساعة 

 
 CL 168/INF/3و CL 168/INF/1و CL 168/1اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين (الواثئق  1البند 

 )CL 168/INF/5و

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

واملـالحق  CL 168/3 الـوثـيـقــــــــة( 2023-2022الـتـعــــــــديـالت يف بـر�مـج الـعـمــــــــل واملـيـزانـيــــــــة لـلـفـرتة  3البند 
CL 168/3 Annexes 1-10(  

تقرير االجتماع املشـــــــــــــــرتك بني الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج  – CL 168/7الوثيقة  
 )9والدورة الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 )6تقرير الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقرة  – CL 168/8الوثيقة  
 )14و 13تقرير الدورة الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقراتن  – CL 168/9الوثيقة  

 

 )16:30 - 14:00فرتة بعد الظهر (الساعة 
 

 3البنــــــد 
 (تكملة)

واملـالحق  CL 168/3(الـوثـيـقــــــــة  2023-2022الـتـعــــــــديـالت يف بـر�مـج الـعـمــــــــل واملـيـزانـيــــــــة لـلـفـرتة 
CL 168/3 Annexes 1-10(  

تقرير االجتماع املشـــــــــــــــرتك بني الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج  – CL 168/7الوثيقة  
 )9والدورة الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 )6تقرير الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقرة  – CL 168/8الوثيقة  
 )14و 13تقرير الدورة الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقراتن  – CL 168/9ة الوثيق 

تقرير االجتماع املشـــــــــــــــرتك بني الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثامنة والثمانني  7البند 
 CL 168/7) (الوثيقتـــان 2021نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثـــاين  12و 9و 8رومـــا، بعـــد املـــائـــة للجنـــة املـــاليـــة (

  )CL 168/INF/6و
 

 )19:30-17:00(الساعة  املسائيةفرتة ال
 

) والثانية والثالثني بعد 2021متوز /ويولي 29روما، تقريرا الدورة احلادية والثالثني بعد املائة (اخلاصــــــــــــــة) ( 8البند 
 CL 168/8) للجنـــــــة الرب�مج (الوثيقتـــــــان 2021نوفمرب/ تشـــــــــــــــرين الثـــــــاين  12-8رومـــــــا، املـــــــائـــــــة (

 )CL 168/19و
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ة  1-8البند   معلومات حمدثة عن وضــــــــع اســــــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصــــــــّ
 )CL 168/21بتغريُّ املناخ (الوثيقة 

اخلطوط العريضـة وخارطة الطريق بشـأن "اسـرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم  2-8البند  
 )CL 168/22واالبتكار" (الوثيقة 

 
 نوفمرب/تشرين الثاين 30الثالاثء 

 )12:00- 9:30الفرتة الصباحية (الساعة 
 

والســـــــابعة والثمانني بعد املائة ) 2021يونيو/حزيران  9-7تقارير الدورات الســـــــادســـــــة والثمانني بعد املائة ( 9البند 
نوفمرب/تشـــــــــرين  12-8روما، ) والثامنة والثمانني بعد املائة (2021أكتوبر/تشـــــــــرين األول  29-28روما، (

 )CL 168/20و CL 168/16و CL 168/9للجنة املالية (الواثئق  )2021الثاين 

 C 2023/5 A(الوثيقتان  2020منظمة األغذية والزراعة لعام  -احلســاابت املراجعة  1-9البند  
 )C 2023/5 Bو

 )CL 168/LIM/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  2-9البند  
 

 )16:30-14:00فرتة بعد الظهر (الساعة 
 

ـــــــــــــر الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( 10البند  أكتوبر/تشرين  27-25روما، تقريـ
 )CL 168/10(الوثيقة ) 2021األول 

 

 )19:30-17:00(الساعة  املسائيةفرتة ال
 

 ) والتــــــــاســـــــــــــــعــــــــة واألربعني2021يونيو/حزيران  4تقريرا الــــــــدورة الثــــــــامنــــــــة واألربعني (اخلــــــــاصــــــــــــــــــــــة) ( 11البند 
 C 2023/19) للجنــــــــة األمن الغــــــــذائي العــــــــاملي (الوثيقتــــــــان 2021أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول  11-14(
 )C 2023/20و

 

 ديسمرب/كانون األول 1األربعاء، 

 )12:00-9:30الفرتة الصباحية (الساعة 
 

 )CL 168/6(الوثيقة  نتائج قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية 6البند 
 

 )16:30-14:00فرتة بعد الظهر (الساعة 
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 مدونة السلوك بشأن التصويت 13البند 

تقرير الدورة الثالثة عشــــرة بعد املائة للجنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية (الفقراتن  – CL 168/10الوثيقة  
 )21و 20

 )CL 168/17من دستور املنظمة (الوثيقة  14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  15البند 

تقرير الدورة الثالثة عشــــرة بعد املائة للجنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية (الفقرات  – CL 168/10الوثيقة  
 )24إىل  22من 

 بر�مج األغذية العاملي: 17البند 

 انــتــخــــــــاب ســــــــــــــــتــــــــة أعضــــــــــــــــــــــاء لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــــــــذي لــرب�مــج األغــــــــذيــــــــة الــعــــــــاملــي 1-17البند  
 )CL 168/LIM/4و CL 168/15.1(الوثيقتان 

 

 )19:30-17:00(الساعة  املسائيةالفرتة 
 

 أية مسائل أخرى 22البند 

 مسودة االستنتاجات فقط -إجراءات املراسالت اخلطية 
 

 )CL 168/4: البناء من أجل التحويل (الوثيقة 19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد 4البند 

تقرير االجتماع املشــرتك بني الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة  – CL 168/7الوثيقة  
 )11الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 

 )CL 168/4.1(الوثيقة  التحالف من أجل الغذاء 1-4البند  

 )CL 168/5مبادرة العمل يًدا بيد (الوثيقة  5البند 

 )7تقرير الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج (الفقرة  – CL 168/8الوثيقة  
 

 ديسمرب/كانون األول 2اخلميس، 

 )12:00-9:30(الساعة  الصباحيةفرتة ال
 

 )CL 168/11تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (الوثيقة  12البند 

تقرير االجتماع املشــرتك بني الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة  – CL 168/7الوثيقة  
 )12الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة املالية (الفقرة 
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 –أبريل/نيســـــــــــان  26حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الســـــــــــادســـــــــــة والســـــــــــتني بعد املائة ( 14البند 
 )CL 168/LIM/3) (الوثيقة 2021مايو/أ�ر  1

 

 )16:30-14:00فرتة بعد الظهر (الساعة 
 

 –ســـــــــــــــبتمرب/أيلول  27تقرير الدورة الثامنة عشـــــــــــــــرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ( 16البند 
 )CL 168/23) (الوثيقة 2021أكتوبر/تشرين األول  1

 بر�مج األغذية العاملي: 17البند 

 2020التقرير الســــــنوي للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي عن أنشــــــطته يف ســــــنة  2-17البند  
 )CL 168/15.2(الوثيقة 

 )CL 168/18(الوثيقة  التقرير املرحلي عن تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة 18البند 

واملالحق ابلوثيقة  CL 168/INF/4 املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة (الوثيقةالتطورات يف  19البند 
CL 168/INF/4 WA1-4( 

 اجلدول الزمين الجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات األجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الرائسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى للفرتة 20البند 
 )CL 168/LIM/1(الوثيقة  2021-2022

 )CL 168/INF/2جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس (الوثيقة  21البند 

 )19:30-17:00الفرتة املسائية (الساعة 
 

 جلنة الصياغة اجتماع 
 

 ديسمرب/كانون األول 3اجلمعة، 

 اعتماد التقرير
 (يعلن الوقت الحًقا)
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