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 المؤتمر
 األربعونو  الحادية الدورة

 2019 يونيو/حزيران 29 - 22روما، 

 جدول األعمال المؤقت
 

 مقدمة

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس -1
 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض -2
 األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورةاعتماد جدول  -3
 قبول املراقبني -4

 التعيينات واالنتخابات

 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة -5
 تعيني املدير العام -6
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس -7
 انتخاب أعضاء اجمللس -8
 للموظفنيتعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية  -9

 المسائل الموضوعية ومسائل السياسات

 استعراض حالة األغذية والزراعة -10
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 المؤتمرات اإلقليمية -ألف 
 التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن: واملسائلمسائل السياسات  -11

ـــــــدورة الــــــثــــــالثــــــني لــــــلــــــمــــــؤمتــــــر اإلقــــــلــــــيــــــمــــــي ألفــــــريــــــقــــــيـــــــا (اخلــــــرطــــــوم، الســـــــــــــــــــودان، 11-1   تــــــقــــــريــــــر ال
 )2018فرباير/شباط  19-23

ـــــــدورة الرابعـــــــة  11-2   للمؤمتر اإلقليمي آلســــــــــــــيـــــــا واحمليط اهلـــــــادئ (نـــــــادي، فيجي، والثالثنيتقرير ال
 )2018أبريل/نيسان  9-13

 18-16للمؤمتر اإلقليمي ألوروبـــا (فورونيج، االحتـــاد الروســــــــــــــي،  والثالثنيتقرير الـــدورة احلـــاديـــة  11-3 
 )2018مايو/أيار 

ــــة ومنطقــــة البحر الكــــارييب  11-4  ــــدورة اخلــــامســـــــــــــــــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكــــا الالتيني  تقرير ال
 )2018مارس/آذار  8–5(مونتيغو باي، جامايكا، 

مــايو/أيــار  11-7تقرير الــدورة الرابعــة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن (رومــا، إيطــاليــا،  11-5 
2018( 

مســــــــامهات املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي اخلامس ألمريكا الشــــــــمالية (واشــــــــنطن، العاصــــــــمة، الواليات  11-6 
 )2018أبريل/نيسان  19-18املتحدة األمريكية، 

 اللجان الفنية -باء 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن: -12

 )2018أكتوبر/تشرين األول  5-1للجنة الزراعة ( والعشرينتقرير الدورة السادسة  12-1 
 )2018سبتمرب/أيلول  28-26للجنة مشكالت السلع ( والسبعنيتقرير الدورة الثانية  12-2 
 )2018يوليو/متوز  13-9للجنة مصايد األمساك ( والثالثنيتقرير الدورة الثالثة  12-3 
 )2018يوليو/متوز  20-16للجنة الغابات ( والعشرينتقرير الدورة الرابعة  12-4 

 لجنة األمن الغذائي العالمي -جيم 

) واخلامسة واألربعني 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9تقريرا الدورتني الرابعة واألربعني ( -13
 ) للجنة األمن الغذائي العاملي2018األول  تشرينأكتوبر/ 19 -15(

 السياسات األخرىالمسائل الموضوعية ومسائل  -دال 
 األغذية والزراعة يف جمال املساواة بني اجلنسني منظمةتقييم عمل  -14
 2030أهداف التنمية املستدامة/خطة التنمية املستدامة لعام  حتقيقالتقّدم احملرز يف  -15
تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة أعمال املؤمتر الدويل الثاين  بشــــــــــــــأنالتقرير املرحلي  -16

 بالتغذية املعين
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التقرير املرحلي عن االســـــتعراض الشـــــامل الذي جيري كل أربع ســـــنوات لســـــياســـــة األنشـــــطة التنفيذية ألغراض  -17
 هبا منظومة األمم املتحدة تضطلعالتنمية اليت 

 )2019فرباير/شباط  22–18عشرة العادية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ( السابعة تقرير الدورة -18
 الدولية: واأليامالسنوات  -19

 اقرتاح ختصيص سنة دولية للفاكهة واخلضار  19-1 
 اقرتاح ختصيص سنة دولية للشيلم  19-2 
 اقرتاح ختصيص سنة دولية للُدخن  19-3 
 اقرتاح ختصيص يوم دويل للتوعية بشأن الفاقد واملهدر من األغذية  19-4 
 اقرتاح ختصيص يوم دويل للشاي 19-5 

 برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة -20
 2021-2020موضوع فرتة السنتني  -21

 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية
 2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -22
 2019تقرير تقييم الربامج لعام  -23
(مشــــــــروع  2021-2020(املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوســــــــطة األجل للفرتة  -24

 قرار بشأن مستوى امليزانية)
 المسائل اإلدارية والمالية

 اإلدارية والمالية -ألف 
 (مشروعا قرارين) 2017و 2016احلسابات املراجعة لعامي  -25
 (مشروع قرار) 2021-2020جدول االشرتاكات للفرتة  -26
 املبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة -27
 املسائل اإلدارية واملالية األخرى -28

 المسائل األخرى
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر -29
 أية مسائل أخرى -30

 حماضرة ماكدوغال التذكارية 30-1 
 تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية 30-2 
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 *سُتعّد وثائق إعالمية عن الموضوعين التاليين: 
 املودعة لدى املدير العاماملعاهدات املتعددة األطراف  -ألف
 حالة االشرتاكات -باء
 30ســــــتتاح الفرصــــــة للمندوبني الراغبني يف إبداء مالحظاهتم على الوثائق اإلعالمية للقيام بذلك ضــــــمن البند  *

  بعنوان "أية مسائل أخرى".
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