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 المجلس
 الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة

  2018 يونيو/حزيران 8 - 4روما، 

 جدول األعمال المؤقت
 

 إجراءات الدورة

1-  CL 159/INF/1 Rev.3 و CL 159/1 Rev.1(الوثائــق  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  
 )CL 159/INF/3و

2-  الختاذ قرارانتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها:  

 برنامج العمل والميزانية

3-  - C 2019/8و C 2019/8 تان(الوثيق للمناقشــــــــــــــة و/أو الختاذ قرار: 2017 - 2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  
 )على الويب 7و 6امللحقان 

 تقارير المؤتمرات اإلقليمية

4-  )CL 159/LIM/4 Rev.1( املؤمترات اإلقليمية 

): 2018فرباير/شــــــــــــــباط  23 - 19تقرير الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا (اخلرطوم، الســــــــــــــودان،  4-1 
 )C 2019/14(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

أبريل/نيسان  13 - 9تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (نادي، فيجي،  4-2 
 )C 2019/15(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2018
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 ):2018مايو/أيار  18 - 16اد الروسي، تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا (فرونيز، االحت 4-3 
 )C 2019/16(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 البحر الكارييب تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية و  4-4 
 )C 2019/17وثيقة (ال للمناقشة والختاذ قرار): 2018مارس/آذار  8- 5(مونتيغو باي، جامايكا، 

): 2018مايو/أيار  11 - 7تقرير الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن (روما، إيطاليا،  4-5 
 )C 2019/18(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

، الواليات املتحدة العاصمة(واشنطن،  املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي اخلامس ألمريكا الشماليةمسامهات  4-6 
 )C 2019/LIM/1(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار )2018أبريل/نيسان  19-18األمريكية، 

 تقارير لجان المجلس

5- تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الرابعة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السبعني بعد املائة للجنة  
 )CL 159/INF/7و CL 159/5 تان(الوثيق للمناقشة والختاذ قرار): 2018املالية (مايو/أيار 

6-  ): 2018مايو/أيار  25 - 21تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج ( 

 )CL 159/3(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
7-  )2018مايو/أيار  31 - 29( ) واحلادية والسبعني بعد املائة2018مايو/أيار  25 - 21تقريرا الدورتني السبعني بعد املائة ( 

 )CL 159/7و CL 159/4(الوثيقتان  للمناقشة والختاذ قرارللجنة املالية: 

 )CL 159/LIM/2اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  حالة االشرتاكات 7-1 
8- للمناقشة ): 2018مارس/آذار  14 - 12تقريـر الدورة السادسة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( 

 )CL 159/2(الوثيقة  والختاذ قرار

 المسائل األخرى

9-  )CL 159/6(الوثيقة  الختاذ قرارمواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام:  
10-  ):2017ديسمرب/كانون األول  8 - 4بعد املائة ( حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثامنة واخلمسني 

 )CL 159/INF/6و CL 159/LIM/3 Rev.2 تان(الوثيق للمناقشة و/أو الختاذ قرار
11-   للمناقشةسياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي واستغالل السلطة:  

 مذكرة املعلومات) - CL 159/8و CL 159/8 (الوثيقتان

21-  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى  
 )CL 159/LIM/1 Rev.2(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2019 - 2018يف الفرتة 

31-  )CL 159/INF/4(الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  
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41- للمناقشة و/أو الختاذ  ):2018جدول األعمال املؤقت للدورة الستني بعد املائة للمجلس (ديسمرب/كانون األول  
 )CL 159/INF/2(الوثيقة  قرار

15-  CL 159/4 (الوثائق القرار ختاذالللمناقشة و  :ةالسّن اإللزامية إل�اء اخلدمتاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشأن  
 )4علومات مل؛ ومذكرة ا3و 2و 1علومات ملامذكرات  – JM 2018.1/2و CL 159/5و

16-  ىأية مسائل أخر  
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