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 الربانمج  جلنة
 الدورة الثامنة والعشرون بعد املائة

 2020  مايو/أاير 22-18روما، 

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الربانمج 
 ( 2020نوفمرب/تشرين الثاين  13-9)روما، 

 
  املؤقتاعاماد جدول األعمججال املؤقت واجلججدول الزاين   -1

  املسائل املتعلقة ابلتخطيط والربامج
  على براناج عمل انظمة األغذية والزراعة  19-أتثري جائحة كوفيد  -2
 اخلطوط العريضججججججججججججججججة لاطججار ا رججججججججججججججساتيمأل واخلطوط العريضججججججججججججججججة لل طججة املاورججججججججججججججطججة األجججل لل سة  -3

2022-2025 
 

  املسائل املوضوعية
  اجلديدة للشراكا  اع القطا  اخلاصا رساتيمية   -4
  خطة عمل انظمة األغذية والزراعة للمساواة بني اجلنسني  -5
  الرؤية وا رساتيمية احملدثاان لعمل انظمة األغذية والزراعة يف جمال الاغذية  -6
وعشججججرين عاا ا على إعالن بشججججسن ارججججادااة اصججججايد األألاي وتربية األمبياس املائية مخنارججججبة ارور       -7

صدور ادونة السلوي بشسن الصيد الرشيد )يعاد النظر يف هذا البند أو   خالل الدورة الرابعة والثالثني 
 للمنة اصايد األألاي(

 

اقساح إنشجججاس جلنة فرعية اعنية رلثروة اايوانية ةبعة للمنة الزراعة )يعاد النظر يف هذا البند أو   خالل   -8
 بعة والعشرين للمنة الزراعة(الدورة السا

 

لان يذ ارججججججججساتيمية انظمة األغذية والزراعة بشججججججججسن تعمي    2021-2020اسججججججججودة خطة العمل لل سة   -9
 الانو  البيولوجأل عرب القطاعا  الزراعية )يعاد النظر يف هذا البند أو   ان جانب اللمان ال نية(
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الاقرير املرمبلأل عن تن يذ خطة عمل انظمة األغذية والزراعة بشججججججججججججسن اقاواة اضججججججججججججادا  امليكرور    -10
 ا البند أو   ان جانب اللمان ال نية()يعاد النظر يف هذ

 

اعلواجا  دجدثجة عن اؤقر قمجة األا  املاحجدة بشجججججججججججججججسن النظ  الغجذائيجة وعمجل انظمجة األغجذيجة والزراعجة   -11
 جمال حتويل النظ  الغذائية يف

 

 
  املسائل املتعلقة ابلتقييم

  والزراعةتقيي  براناج الاعاون الاقين يف انظمة األغذية   -12
تقيي  دور انظمة األغذية والزراعة واوقعها يف انظواة األا  املاحدة ملسججاندة القضججاس الااى على اجلو    -13

 ان أهداف الانمية املسادااة(  2)اهلدف 
 

  تقيي  عمل انظمة األغذية والزراعة املاعلق ررساتيمية الشراكة اع اجملامع املدين  -14
تقرير املاجابعجة لاقيي  اسجججججججججججججججااجة انظمجة األغجذيجة والزراعجة يف ا دارة املاكجاالجة للموارد الطبيعيجة ان أججل   -15

 (2الزراعة املسادااة )اهلدف ا رساتيمأل 
 

  2023-2021خطة العمل املامددة ا رشادية لعمليا  الاقيي  لل سة   -16
  كفاءة جلنة الربانمج

  املرمبلأل عن تن يذ توصيا  جلنة الرباناجالاقرير   -17
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثني بعد املائة للمنة الرباناج  -18

  املسائل األخرى
  اوعد واكان انعقاد الدورة القاداة  -19
  أية اسائل أخرى   -20

 


