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 ساجملل
 الدورة السبعون بعد املائة

 2022يونيو/حزيران  13-17

 اجلدول الزمين املؤقت
 

 املوجز

املخصصة  عمًال ابلعادة املّتبعة، تسرتشد بنود جدول األعمال الواردة أد�ه بتقارير جلان اجمللس فضًال عن الواثئق )1(
لكــل منهــا. وجتنّـبـًـا لتكرار البيــا�ت خالل هــذه الــدورة، يرجى من اجمللس النظر يف أي توجيهــات صــــــــــــــــادرة عن 

 األجهزة الرائسية األخرى بشأن املواضيع املذكورة أد�ه ضمن البنود احملددة من جدول األعمال كما يلي:

 2021-2020تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  - 3البند  •

 اخلاصة بتغري املناخاملواضيعية منظمة األغذية والزراعة  اسرتاتيجية – 4البند  •

 علوم واالبتكارللاملواضيعية منظمة األغذية والزراعة  اسرتاتيجية – 5البند  •

حوكمة األنشــــــــطة اإلحصــــــــائية واألنشــــــــطة األخرى املتصــــــــلة ابلبيا�ت ملنظمة األغذية والزراعة  - 15البند  •
 ملشرتكة بشأن محاية البيا�ت وحقوق امللكية الفكريةومواءمتها مع سياساهتا ا

 إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة - 17البند  •

 ويشار ابخلط املائل بعد مرجع الوثيقة الرئيسية إىل تفاصيل التقارير ذات الصلة.

 خالل الدورة اليت ســــــــــتعقد بصــــــــــورة خمتلطة، ســــــــــيجري حبث البنود التالية وتوخًيا إلدارة الوقت على أكمل وجه  )2(
 الوثيقة يفمن جدول األعمال بواســــــــــــــطة إجراءات املراســــــــــــــالت اخلطية واليت ميكن االطالع عليها ابلتفصــــــــــــــيل 

CL 170/INF/5 بعد املائة للمجلس السبعنيلدورة اإلجراءات اخلاصة ل عن: 
: البناء من أجل 19-اســـــــــــــــتجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد معلومات حمّدثة عن - 7البند  •

 التحويل

 مواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام - 14البند  •
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نوفمرب/تشــرين  29حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة والســتني بعد املائة ( - 16البند  •
 )2021ديسمرب/كانون األول  4 -الثاين 

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســــــــية  - 19البند  •
  2023-2022األخرى يف الفرتة 

 جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والسبعني بعد املائة للمجلس - 20البند  •

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة - 21البند  •

ويف ضوء انعقاد الدورة السبعني بعد املائة للمجلس بصورة خمتلطة، من الضروري إدارة الوقت الختتام مجيع بنود  )3(
جدول أعمال الدورة بصـــــــــــورة فعالة وآنية ضـــــــــــمن حدود الوقت املخصـــــــــــص لالجتماع. وعليه، لن تتعدى مدة 

 داخالت األعضاء الثالث دقائق يف حني لن تتعدى البيا�ت املشرتكة بني عدة أعضاء اخلمس دقائق.م
إىل الســاعة  14:00صــباًحا ومن الســاعة  12:00إىل الســاعة  9:30وســوف تعقد جلســات اجمللس من الســاعة  )4(

 مساًء. 19:30إىل الساعة  17:00من فرتة بعد الظهر ومن الساعة  16:30
) هو توقيت املنطقة الزمنية (UTC +2)أورواب الوســـــــــــطى الصـــــــــــيفي (التوقيت العاملي املوحد  ســـــــــــيكون توقيتو  )5(

املنطقة الزمنية للمقر الرئيسي للمنظمة  وهو نفسهاملعتمدة يف اجلدول الزمين للدورة السبعني بعد املائة للمجلس. 
 وموقع انعقاد االجتماع كما لو أنه ُعقد حبضور األعضاء.
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 يونيو/حزيران 13 ،ثننياإل
 )00:12 - 30:9الفرتة الصباحية (الساعة 

 CL 170/INF/1و CL 170/1 Rev.1اعـــــتـــــمــــــــاد جــــــــدول األعـــــمــــــــال واجلــــــــدول الـــــزمـــــين (الـــــواثئـــــق  1البند 
 )CL 170/INF/5و CL 170/INF/3و

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

 )C 2023/8 ابلوثيقة 9 إىل 1 واملالحق من C 2023/8(الوثيقة  2021-2020تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  3البند 

تقرير االجتمــاع املشـــــــــــــــرتك بني الــدورة الثــالثــة والثالثني بعــد املــائــة للجنــة الرب�مج  – CL 170/10الوثيقــة  
 )10و 9) (الفقراتن 2022مايو/أ�ر  20و 17و 16والدورة احلادية والتسعني بعد املائة للجنة املالية (روما، 

 )16:30-14:00فرتة بعد الظهر (الساعة 

 3البنــــــد 
 (تكملة)

 )C 2023/8 ابلوثيقة 9 إىل 1 واملالحق من C 2023/8(الوثيقة  2021-2020تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

تقرير االجتمــاع املشـــــــــــــــرتك بني الــدورة الثــالثــة والثالثني بعــد املــائــة للجنــة الرب�مج  – CL 170/10الوثيقــة  
 )10و 9) (الفقراتن 2022مايو/أ�ر  20و 17و 16والدورة احلادية والتسعني بعد املائة للجنة املالية (روما، 

 )CL 170/5واالبتكار (الوثيقة  للعلوماملواضيعية منظمة األغذية والزراعة  اسرتاتيجية 5 البند

مـايو/أ�ر  20-16تقرير الـدورة الثـالثـة والثالثني بعـد املـائـة للجنـة الرب�مج (رومـا،  – CL 170/11الوثيقـة  
 )11-9) (الفقرات 2022

 )19:30-17:00الفرتة املسائية (الساعة 

 5 الــبــنــــــد
 )CL 170/5واالبتكار (الوثيقة  للعلوماملواضيعية منظمة األغذية والزراعة  اسرتاتيجية (تكملة)

مايو/أ�ر  20-16تقرير الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج (روما،  – CL 170/11الوثيقة  
 )11-9) (الفقرات 2022

 يونيو/حزيران 14 ،الثالاثء
 )00:12- 30:9الفرتة الصباحية (الساعة 

 )CL 170/4 Rev.1اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املواضيعية اخلاصة بتغري املناخ (الوثيقة  4البند 

مـايو/أ�ر  20-16تقرير الـدورة الثـالثـة والثالثني بعـد املـائـة للجنـة الرب�مج (رومـا،  – CL 170/11الوثيقـة  
 )8 ة) (الفقر 2022
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 )16:30-14:00فرتة بعد الظهر (الساعة 

أتثري الصراع بني أوكرانيا وروسيا على األمن الغذائي العاملي واملسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق والية  6البند 
 )CL 170/6منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) (الوثيقة 

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

 )CL 170/8معلومات حمدثة عن مبادرة العمل يًدا بيد (الوثيقة  8البند 

 
 يونيو/حزيران 15، األربعاء

 )12:00-9:30(الساعة  الصباحيةفرتة ال 

 املؤمترات اإلقليميةتقارير  9البند 
ألفريقيــــــا (مــــــاالبو، غينيــــــا االســـــــــــــــتوائيــــــة،تقرير الــــــدورة الثــــــانيــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي  9-1  

 )C 2023/14) (الوثيقة 2022أبريل/نيسان  11-14
تقرير الدورة الســــــــــــادســــــــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلســــــــــــيا واحمليط اهلادئ (دكا، بنغالديش، 9-2  

 )C 2023/15) (الوثيقة 2022مارس/آذار  8-11
) 2022مايو/أ�ر  13-10تقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب (لودز، بولندا،  9-3 

 )C 2023/16(الوثيقة 
ــــــدورة الســــــــــــــــــــابعــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكــــــا الالتينيــــــة والبحر الكــــــارييب  9-4  تقرير ال 

 )C 2023/17) (الوثيقة 2022أبريل/نيسان  1-مارس/آذار  28(كيتو، اإلكوادور، 
تقرير الدورة الســــــادســــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشــــــرق األدىن (بغداد، العراق، اجتماع كبار  9-5 

) 2022فرباير/شــــــــــباط  8-7واالجتماع الوزاري  2022يناير/كانون الثاين  13-10املســــــــــؤولني 
 )C 2023/18(الوثيقة 

تقرير الدورة السابعة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية (الوال�ت املتحدة األمريكية،  9-6 
 )C 2023/LIM/1) (الوثيقة 2022أبريل/نيسان  12-14

 )16:30-14:00(الساعة  بعد الظهرفرتة 

تقرير االجتماع املشـــــرتك بني الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة احلادية والتســـــعني بعد  10البند 
 )CL 170/17و CL 170/10 تان) (الوثيق2022املائة للجنة املالية (مايو/أ�ر 
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 )03:91 - 00:17(الساعة  املسائيةالفرتة 

) والدورة التســـــــعني بعد املائة 2021ديســـــــمرب/كانون الثاين  17والثمانني بعد املائة (تقارير الدورة التاســـــــعة  12البند 
ــــــــــــــــة املالية ) 2022مايو/أ�ر  20-16احلادية والتســعني بعد املائة (والدورة ) 2022فرباير/شــباط  18( للجنـ

 )CL 170/16و CL 170/15و CL 170/12(الواثئق 
 )CL 170/LIM/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  12-1 

 يونيو/حزيران 16اخلميس، 

 )00:21-03:9(الساعة  الصباحيةفرتة ال

 CL 170/11 تان) (الوثيق2022مايو/أ�ر  20-16تقرير الدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج ( 11البند 
 )CL 170/INF/6و

) 2022مارس/آذار  23-21تقريـــــــــــــــــر الدورة اخلامسـة عشـرة بعد املائة للجنة الشـؤون الدسـتورية والقانونية ( 13البند 
 )CL 170/13(الوثيقة 

 
 )16:30-14:00(الساعة  بعد الظهرفرتة 

حوكمة األنشــــــطة اإلحصــــــائية واألنشــــــطة األخرى املتصــــــلة ابلبيا�ت ملنظمة األغذية والزراعة ومواءمتها مع  15البند 
 )CL 170/18سياساهتا املشرتكة بشأن محاية البيا�ت وحقوق امللكية الفكرية (الوثيقة 

مـايو/أ�ر  20-16تقرير الـدورة الثـالثـة والثالثني بعـد املـائـة للجنـة الرب�مج (رومـا،  – CL 170/11الوثيقـة  
 )11-9) (الفقرات 2022

ـــــــــــــــــــــر الدورة اخل - CL 170/13الوثيقة    عشـــــــرة بعد املائة للجنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونية امســـــــة تقريـ
 )12 ة) (الفقر 2022مارس/آذار  21-23(

 إعــــادة املؤمتر حقوق التصـــــــــــــــويــــت للــــدول األعضــــــــــــــــــاء املتخّلفــــة عن دفع اشـــــــــــــــرتاكــــاهتــــا املــــاليــــة للمنظمــــة  17البند 
 )CL 170/19(الوثيقة 

ـــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــدورة احلــــــــاديــــــــة والتســـــــــــــــعني بعــــــــد املــــــــائــــــــة للجنــــــــة املــــــــاليــــــــة  - CL 170/12الوثيقــــــــة    تقريـ
 )16و 15) (الفقراتن 2022مايو/أ�ر  16-20(

ـــــــــــــــــــــر الدورة اخلامســـــــة  - CL 170/13الوثيقة    عشـــــــرة بعد املائة للجنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونية تقريـ
 )37-34) (الفقرات 2022مارس/آذار  21-23(
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 )19:30-17:00الفرتة املسائية (الساعة 

اســــــــتئناف االســــــــتعراض الذي جتريه وحدة التفتيش املشــــــــرتكة يف األمم املتحدة لشــــــــؤون اإلدارة والتنظيم يف  18البند 
 )CL 170/20منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة 

ـــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــدورة  - CL 170/12الوثيقــــــــة    احلــــــــاديــــــــة والتســـــــــــــــعني بعــــــــد املــــــــائــــــــة للجنــــــــة املــــــــاليــــــــة تقريـ
 )32و 31 ) (الفقراتن2022 مايو/أ�ر 16-20(

 يونيو/حزيران 17اجلمعة، 

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

 مسودة االستنتاجات فقط -إجراءات املراسالت اخلطية 

 : البنــاء من أجــل التحويــل 19-اســـــــــــــــتجــابــة منظمــة األغــذيــة والزراعــة جلــائحــة كوفيــد معلومــات حمــدثــة عن 7البند 
 )CL 170/7 Rev.1(الوثيقة 

 ) 14/170CLمواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام (الوثيقة  14البند 

 –نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  29حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة والســـــــــــتني بعد املائة ( 16البند 
 ) 3LIM//170CL) (الوثيقة 2021ديسمرب/كانون األول  4

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســــــــــية األخرى يف  19البند 
 )CL 170/LIM/1(الوثيقة  2023-2022الفرتة 

 )CL 170/INF/2جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والسبعني بعد املائة للمجلس (الوثيقة  20البند 

  CL 170/INF/4 يقــــــــةالوثاملنتــــــــد�ت اليت هتّم واليــــــــة منظمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والزراعــــــــة (التطورات يف  21البند 
 )CL 170/INF/4 Web Annexes 1-3املالحق على الويب و 

 أية مسائل أخرى 22البند 

  اجتماع جلنة الصياغة

 (يعلن الوقت الحًقا)

 اعتماد التقرير
 (يعلن الوقت الحًقا)

 


