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المجلس
الدورة الحادية والستون بعد المائة
روما 12-8 ،أبريل/نيسان

2019

جدول األعمال المؤقت
إجراءات الدورة
-1

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين :الختـاذ قـرار (الوثائــق
و)CL 161/INF/3

-2

انتخاب ثالث ــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلن ــة الصياغ ــة واألعضاء فيها :الختاذ قرار

 CL 161/1 Rev.2وCL 161/INF/1 Rev.2

برنامج العمل والميزانية
-3

اخلطة املتوسطة األجل للفرتة ( 2021-2018املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة :2021-2020
للمناقشة والختاذ قرار (الوثيقة  C 2019/3وامللحق  11على الويب )C 2019/3-WA 11

-4

التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة –  :2018للمناقشة والختاذ قرار (الوثيقة )PC 126/2 - FC 175/7

تقارير لجان المجلس
-5

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة
للجنة املالية (مارس/آذار  :)2019للمناقشة والختاذ قرار (الوثيقة )CL 161/5

-6

تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج ( 22-18مارس/آذار  :)2019للمناقشة والختاذ قرار

-7

تقريرا الدورتني الرابعة والسبعني بعد املائة ( 6فرباير/شباط  )2019واخلامسة والسبعني بعد املائة
( 22-18مارس/آذار  )2019للجنة املالية :للمناقشة والختاذ قرار (الوثيقتان  CL 161/4و)CL 161/8

(الوثيقة  CL 161/3وامللحق الثاين على الويب )CL 161/3-WA 2

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
MY875 Rev.2/A
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2

1-7
2-7
-8

حالة االشرتاكات واملتأخرات (الوثيقة )CL 161/LIM/2
جدول االشرتاكات للفرتة

2021-2020

تقريـر الدورة الثامنة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( 12-11مارس/آذار  :)2019للمناقشة
والختاذ قرار (الوثيقة )CL 161/2 Rev.1

المسائل األخرى
-9

كلمات املرشحني ملنصب املدير العام :لإلحاطة (الوثائق
و C 2019/7و)C 2019/7 Add.1

-10

الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت)  -توصيات مقدمة
إىل املؤمتر :للمناقشة والختاذ قرار (الوثيقة )CL 161/6 Rev.2

-11

حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الستني بعد املائة ( 7-3ديسمرب/كانون األول :)2018
للمناقشة و/أو الختاذ قرار (الوثيقة )CL 161/LIM/3

-12

هتم والية منظمة األغذية والزراعة :لإلحاطة (الوثيقة )CL 161/INF/4
التطورات يف املنتديات اليت ّ

 CL 161/7 Rev.1وCL 161/7 Rev.1 Corr.1

-13

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى
يف الفرتة  :2020-2019لإلحاطة و/أو الختاذ قرار (الوثيقة )CL 161/LIM/1

-14

جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني بعد املائة للمجلس ( 1يوليو/متوز  :)2019للمناقشة
و/أو الختاذ قرار (الوثيقة )CL 161/INF/2

-15

أية مسائل أخرى
1-15

التعديالت يف الالئحة العامة لربنامج األغذية العاملي :لإلحاطة

2-15

جائزة جوزيه غرازيانو دا سيلفا للقضاء التام على اجلوع

(الوثيقة )CL 161/INF/6 Rev.1

