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المؤتمر
الدورة الحادية واألربعون
روما،

 29 - 22يونيو/حزيران 2019

جدول األعمال المؤقت
مقدمة
-1

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس

-2

تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض

-3

اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة

-4

قبول املراقبني

-5

طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة

-6

تعيني املدير العام

-7

تعيني الرئيس املستقل للمجلس

-8

انتخاب أعضاء اجمللس

-9

تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني

التعيينات واالنتخابات

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات
-10

استعراض حالة األغذية والزراعة

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى
على موقع املنظمة www.fao.org
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ألف  -المؤتمرات اإلقليمية
-11

مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن:
1-11

تق ق ققق ق قري ق ققر ال ق ق ققدورة الق ق قث ق ققالث ق ققني لق ق قلق ق قمق ق قؤمت ق ققر اإلقق ق قلق ق قيق ق قم ق ققي أل ق ق قريق ق ققق ق قي ق ق ققا (اخل ق ققرط ق ققوم ،السق ق ق ق ق ق ق ق ققودا ،
 23-19رباير/شباط )2018

2-11

تقرير ال ق ق ققدورة الرابع ق ق ققة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسق ق ق ق ق ق قي ق ق ققا وا،ي ا ق ق ققاد (ن ق ق ققاد  ،يجي،
 13-9أبريل/نيسا )2018

3-11

تقرير ال ققدورة اي ققادي ققة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروب ققا ( ورونيا ،اال ققاد الروس ق ق ق ق ق ققي،
مايو/أيار )2018

18-16

4-11

تقرير ال ققدورة اخل ققامس ق ق ق ق ق ق ق ققة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريك ققا الالتيني ققة ومن ق ققة الب ر الك ققاري
(مونتيغو با  ،جامايكا 8–5 ،مارس/آذار )2018

5-11

تقرير الققدورة الرابعققة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للش ق ق ق ق ق ققرق األدىن (رومققا ،إي ققاليققا 11-7 ،مققايو/أيققار
)2018

6-11

مس ق ق ققارات املؤمتر اإلقليمي غا الر ي اخلامس ألمريكا الش ق ق ققمالية (واش ق ق ققن ن ،العاص ق ق ققمة ،الواليات
املت دة األمريكية 19-18 ،أبريل/نيسا )2018

باء  -اللجان الفنية
-12

مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن:
1-12

تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة ( 5-1أكتوبر/تشرين األول )2018

2-12

تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السلع ( 28-26سبتمرب/أيلول )2018

3-12

تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األ اك ( 13-9يوليو/متوز )2018

4-12

تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات ( 20-16يوليو/متوز )2018

جيم  -لجنة األمن الغذائي العالمي
-13

تقريرا الدورتني الرابعة واألربعني ( 13-9أكتوبر/تشرين األول  )2017واخلامسة واألربعني
( 19 -15أكتوبر/تشرين األول  )2018للجنة األمن الغذائي العاملي

دال  -المسائل الموضوعية ومسائل السياسات األخرى
-14

تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املساواة بني اجلنسني

-15

التق ّدم ا،رز يف قيق أهداف التنمية املستدامة/خ ة التنمية املستدامة لعام

-16

2030

التقرير املرحلي بش ق ق ق ق ق ق ق تنفيذ عقد األمم املت دة للعمل من أجل التغذية ومتابعة أعمال املؤمتر الدويل الثاين
املعين بالتغذية

C 2019/1

-17

3

التقرير املرحلي عن االس ق ققتعراض الش ق ققامل الذ عر كل أربع س ق ققنوات لس ق ققياس ق ققة األنشق ق ق ة التنفيذية ألغراض
التنمية اليت تض لع هبا منظومة األمم املت دة

-18

تقرير الدورة السابعة عشرة العادية يئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

-19

السنوات واأليام الدولية:

-20

1-19

اقرتاح ختصيص سنة دولية للفاكهة واخلضار

2-19

اقرتاح ختصيص سنة دولية للشيلم

3-19

للدخن
اقرتاح ختصيص سنة دولية ُ

(22–18

4-19

اقرتاح ختصيص يوم دويل للتوعية بش الفاقد واملهدر من األغذية

5-19

اقرتاح ختصيص يوم دويل للشا

رباير/شباط )2019

برناما األغذية العاملي املشرتك بني األمم املت دة ومنظمة األغذية والزراعة
2021-2020

-21

موضوع رتة السنتني

-22

تقرير تنفيذ الرباما للفرتة

-23

تقرير تقييم الرباما لعام

-24

اخل ة املتوسق ق ق ق ة األجل للفرتة ( 2021-2018املراجعة) وبرناما العمل وامليزانية للفرتة ( 2021-2020مش ق ق ققروع
قرار بش مستوى امليزانية)

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية
2017-2016

2019

المسائل اإلدارية والمالية
ألف  -اإلدارية والمالية
-25

ايسابات املراجعة لعامي  2016و( 2017مشروعا قرارين)

-26

جدول االشرتاكات للفرتة ( 2021-2020مشروع قرار)

-27

املبالغ اليت يسددها اال اد األورويب لتغ ية النفقات اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة

-28

املسائل اإلدارية واملالية والقانونية األخرى

-29

موعد ومكا انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر

-30

أية مسائل أخرى

المسائل األخرى

1-30

حماضرة ماكدوغال التذكارية

2-30

ت بني موظفي املنظمة الذين وا تهم املنيّة
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ستُع ّد وثائق إعالمية عن الموضوعين التاليين:

*

ألف -املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام
باء-

حالة االشرتاكات

*

سق ق ققتتاح الفرصق ق ققة للمندوبني الراغبني يف إبداء مالحظائم على الوثائق اإلعالمية للقيام بذل ضق ق ققمن البند
بعنوا "أية مسائل أخرى".

30

