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 A 

 اجمللس
 الدورة الرابعة والستون بعد املائة

 20201يوليو/متوز  10-6روما، 

 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس 
 )2020ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين  30(

 

 إجراءات الدورة

 )…/CL 165/INFو CL 165/INF/1و CL 165/1(الواثئق  الختاذ قراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:   -1
 الختاذ قرار: رئيس وأعضاء جلنة الصياغةانتخاب ثالثة نواب للرئيس وتعيني   -2

 بر�مج العمل وامليزانية

للمناقشـة : 2025-2022اخلطوط العريضـة لإلطار االسـرتاتيجي واخلطوط العريضـة للخطة املتوسـطة األجل للفرتة   -3
 )../CL 165(الوثيقة و/أو الختاذ قرار 

 تقارير املؤمترات اإلقليمية

 املؤمترات اإلقليمية  -4
ـــــا (شـــــــــــــــالالت  4-1  ـــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقي ـــــدورة احلـــــادي ـــــابوي، فيكتور�تقرير ال  18-14، زمب

 )C 2021/…(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 20202سبتمرب/أيلول 

                                                      
 .2020يونيو/حزيران  12إىل  8كان من املقررة عقدها خالل الفرتة من    1
املضيفة  ال تزال املواعيد مؤقتة وقد تتغري نتيجة املشاورات اجلارية مع أصحاب املصلحة لدى األعضاء يف املنظمة، مبا يف ذلك الرؤساء والبلدان 2

 .واجملموعات اإلقليمية
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يلول أسـبتمرب/ 4-1تقرير الدورة اخلامسـة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسـيا واحمليط اهلادئ (ثيمبو، بواتن،  4-2 
2020 

 ) 2021C/…(الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار ): 2
ســــــــــبتمرب/أيلول  23-21تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب (طشــــــــــقند، أوزبكســــــــــتان،  4-3 

2020 

 )C 2021/…(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2
تقرير الدورة الســــــــادســــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب (ما�غوا، نيكاراغوا،  4-4 

 2020أكتوبر/تشرين األول  19-21

 )C 2021/…(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2
ــــة عمــــان، 4-5  ــــدورة اخلــــامســــــــــــــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشـــــــــــــــرق األدىن (مســـــــــــــــقط، ســـــــــــــــلطن  تقرير ال

 2020نوفمرب/تشرين الثاين  2-4

 )C 2021/…(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2
أكتوبر/تشرين  23-22تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي السادس ألمريكا الشمالية (مدينة كيبيك، كندا،  4-6 

 2020األول 

 )LIM C/2021/…(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2

 تقارير اللجان الفنية

 اللجان الفنية  -5
2 2020أكتوبر/تشــــرين األول  2 -ســــبتمرب/أيلول  28تقرير الدورة الســــابعة والعشــــرين للجنة الزراعة ( 5-1 

13 :(
 )…/C 2021(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 2020أكتوبر/تشرين األول  9-5تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت ( 5-2 

  للمناقشة والختاذ قرار): 3
 )…/C 2021(الوثيقة 

 تقارير جلان اجمللس

تقرير االجتماع املشـــــــــرتك بني الدورة التاســـــــــعة والعشـــــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثانية والثمانني بعد املائة   -6
  )../CL 165(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2020للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين 

 للمناقشــــــــــة والختاذ قرار): 2020تقرير الدورة التاســــــــــعة والعشــــــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج (نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين   -7
 )../CL 165(الوثيقة 

  للمنــاقشــــــــــــــــة والختــاذ قرار): 2020تقرير الــدورة الثــانيــة والثمــانني بعــد املــائــة للجنــة املــاليــة (نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثــاين   -8
 )../CL 165(الوثيقة 

 )C 2021/… Bو C 2021/… A(الوثيقتان  2019منظمة األغذية والزراعة  -احلساابت املراجعة  8-1 
 )…/CL 165/LIMحالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  8-2 

                                                      
  

والبلدان املضيفة ال تزال املواعيد مؤقتة وقد تتغري نتيجة املشاورات اجلارية مع أصحاب املصلحة لدى األعضاء يف املنظمة، مبا يف ذلك الرؤساء   3
 .واجملموعات اإلقليمية
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 املسائل املتعلقة ابحلوكمة

 )../CL 165(الوثيقة  والختاذ قرارللمناقشة تقرير مرحلي عن التعاون بني املنظمات اليت توجد مقارها يف روما:   -9
 للمناقشـــــــــــــــة والختاذ قرارالرتتيبات اخلاصـــــــــــــــة ابلدورة الثانية واألربعني للمؤمتر (مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت):   -10

 )../CL 165(الوثيقة 
 )…/CL 165/LIM(الوثيقة  للمناقشة و الختاذ قرار: 2024-2021بر�مج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة   -11
للمناقشـــــــــة ): 2020يوليو/متوز  10-6حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الرابعة والســـــــــتني بعد املائة (  -12

 )…/CL 165/LIM(الوثيقة  و/أو الختاذ قرار

 املسائل األخرى

 بر�مج األغذية العاملي  -13
 ../CL 165(الوثيقتان  الختاذ قرارانتخاب ســــــــــتة أعضــــــــــاء يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي:  13-1 

 )…/CL 165/LIMو
 للمناقشــــــــــة : 2019التقرير الســــــــــنوي للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي عن أنشــــــــــطته يف ســــــــــنة  13-2 

 )../CL 165(الوثيقة  و/أو اختاذ قرار
 )…/CL 165/LIM(الوثيقة  الختاذ قرارميدالية مارغريتا ليزاراغا:   -14
اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســـــــــــــــية األخرى يف الفرتة   -15

 )CL 165/LIM/1(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار :2020-2022
 )CL 165/INF/4(الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:   -16
): 2021أبريل/نيســـــــــــان  -جدول األعمال املؤقت للدورة الســـــــــــادســـــــــــة والســـــــــــتني بعد املائة للمجلس (مارس/آذار   -17

 )CL 165/INF/2(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
 أية مسائل أخرى  -18
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