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 PC 130/1 اعتماد جدول األعمــال املؤقت واجلــدول الزمين املؤقت -1
PC 130/INF/1 

  ابلربامج والتخطيطاملسائل املتعلقة 

  البنود املعروضة للمناقشة

 C 2021/7 2031-2022لفرتة لاإلطار االسرتاتيجي  -2

  اسرتاتيجية إدارة التغيري  2-1 

-2022 وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -3
2023 

C 2021/3 

- PC 130/2 2020 -التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  -4
FC 185/8 

  املسائل املواضيعية

  البنود املعروضة للمناقشة

 CL 166/6 مبادرة العمل يًدا بيد -5

معلومات حمدثة عن سياسات منظمة األغذية والزراعة بشأن محاية البيا�ت وحقوق  -6
 امللكية الفكرية

PC 130/3 

 PC 130/4 خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف -7

 واالسرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذيةالرؤية  -8
 وتقرير املتابعة عن تقييم االسرتاتيجية اخلاصة ابلتغذية
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PC 130/INF/5 

 PC 130/6 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية  -9
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لتنفيــذ اســرتاتيجية املنظمــة بشــأن تعمــيم التنــوع  2023-2021خطــة العمــل للفــرتة  -10
 البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية

PC 130/7 Rev.1 

مصايد األمساك وتربية األحياء استدامة بشأن التداعيات على مستوى الربامج لإلعالن  -11
استدامة بشأن  2020مشروع إعالن عام  - COFI/2020/2.3نظر الوثيقة أ(املائية 

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

PC 130/8 

  مقاومة مضادات امليكروابت -12

خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشــــــــــــــأن مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروابت  12-1 
 PC 130/9 2025-2021للفرتة 

�ج صـــــــــــــــحــة واحــدة يف عمــل منظمــة األغــذيــة والزراعــة يف جمــايل األمراض  12-2 
 PC 130/10 املصدر ومقاومة مضادات امليكروابتاحليوانية 
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2020-2021  

  املسائل اخلاصة ابلتقييم

  البنود املعروضة للمناقشة

 تقييم دور منظمة األغذية الزراعة وعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت -13
 ورّد اإلدارة 

PC 130/11 
PC 130/11 Sup.1 

 )13تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للعمل يف جمال املناخ (هدف التنمية املستدامة  -14
 )2017وتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغريُّ املناخ (

 ورّد اإلدارة 

PC 130/12 
PC 130/12 Sup.1 

   البنود املعروضة لإلحاطة

 الغذائية وعمل منظمة األغذية والزراعة ملنظبشأن االتقرير املرحلي عن قمة األمم املتحدة  -15
 يف جمال النظم الغذائية 

PC 130/INF/2 

 PC 130/INF/3 معلومات حمدثة عن االسرتاتيجية اجلديدة إلشراك القطاع اخلاص -16

  كفاءة جلنة الرب�مج

 PC 130/INF/4 الرب�مجالتقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة   -17

 PC 130/INF/6 جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج -18

  موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -19

  أية مسائل أخرى -20

 


