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 ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
  .من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

A 

 المجلس

 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

  للمجلس المائة بعد والخمسين السادسة للدورة المؤقت األعمال جدول

 (2017 نيسان/أبريل)

 

 إجراءات الدورة
 (CL 156/INF/3و CL 156/INF/1و CL 156/1)الوثائــق  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  -1
  الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  -2
 واإلداريةالمسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية  
 (C 2017/7)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قراراإلطار االسرتاتيجي املراجع:  -3
 للمناقشة والختاذ قرار: 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -4

 (C 2017/3)الوثيقة 
تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة احلادية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة اخلامسة والستني بعد املائة  -5

 (../CL 156)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 2017للجنة املالية )مارس/آذار 
  للمناقشة والختاذ قرار(: 2017س/آذار مار  31-27تقرير الدورة احلادية والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج ) -6

 (../CL 156)الوثيقة 
 ( والدورة السادسة والستني بعد املائة 2017فرباير/شباط  8-7) املائة الستني بعدالدورة اخلامسة و  اتقرير  -7

 (../CL 156و ../CL 156الوثيقتان) للمناقشة والختاذ قرار: للجنة املالية (2017مارس/آذار  27-31)
 2019-2018جدول االشرتاكات للفرتة  7-1 
 (../C 2017)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرارالتقييم املستقل للقدرات الفنية للمنظمة:  -8
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 المسائل الدستورية والقانونية
 للمناقشة والختاذ قرار(: 2017مارس/آذار  15-13تقريـر الدورة الرابعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) -9

 (../CL 156)الوثيقة 
 ، مبا يف ذلك:للمناقشة و/أو الختاذ قراراملسائل الدستورية والقانونية األخرى:  -10

 الدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة 10-1
 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 10-2

 المسائل المتعلقة بالحوكمة
  قرار للمناقشة والختاذالرتتيبات اخلاصة بالدورة األربعني للمؤمتر )مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت(:  -11

 (../CL 156)الوثيقة 
 (../CL 156/LIM)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار: 2020-2017برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  -12
(: 2017ديسمرب/كانون األول  9-5اختذها اجمللس يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة ) حالة تنفيذ القرارات اليت -13

 (../CL 156/LIM)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 المسائل األخرى
 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة -14

 (../CL 156/LIM)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2017-2018
 (../CL 156/INF)الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  -15
و/أو الختاذ للمناقشة (: 2017جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للمجلس )يوليو/متوز  -16

 (../CL 156/INF)الوثيقة  قرار
 أية مسائل أخرى -17

 


