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 المؤتمر
 ربعوناألالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 المؤقت األعمال جدول
      

 مقدمة

 الرئيس ونواب الرئيس انتخاب -1

 التفويض أوراق وجلنة العامة اللجنة تعيني -2

 بالدورة اخلاصة والرتتيبات األعمال جدول اعتماد -3

 املراقبني قبول -4

 واالنتخابات التعيينات

 املنظمة عضويةإىل  االنضمام طلبات -5

 للمجلس املستقل الرئيس تعيني -6

 اجمللس أعضاء انتخاب -7

 للموظفني التقاعدية املعاشات جلنة يف ملنظمةا مؤمتر عن ممثلني تعيني -8

 السياسات ومسائل الموضوعية المسائل

 والزراعة األغذية حالة استعراض -9

 اإلقليمية المؤتمرات - ألف

 :عن الناشئة واإلقليمية العاملية التنظيمية واملسائل السياسات مسائل -10

ـــــــدورة تقرير 10-1   ديفوار، كوت  أبيـــــــدجـــــــان،( ألفريقيـــــــا اإلقليمي للمؤمتر والعشــــــــــــــرين التـــــــاســــــــــــــعـــــــة ال
 )2016 نيسان/أبريل 4-8
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 اليزيـــــا،مـــــ بوتراجـــــايـــــا،( اهلـــــادئ واحمليط آلســــــــــــــيـــــا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الثـــــالثـــــة الـــــدورة تقرير 10-2 
 )2016 آذار/مارس 7-11

 )2016 أيار/مايو 6-4 تركيا، أنطاليا،( ألوروبا اإلقليمي للمؤمتر الثالثني الدورة تقرير 10-3 
ـــــــدورة تقرير 10-4    ييبومنطقـــــــة البحر الكـــــــار  الالتينيـــــــة ألمريكـــــــا اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الرابعـــــــة ال

 )2016 آذار/مارس 3 – شباط/فرباير 29 املكسيك، سييت، مكسيكو(
 )2016 أيار/مايو 13-9 إيطاليا، روما،( األدىن للشرق اإلقليمي للمؤمتر والثالثني الثالثة الدورة تقرير 10-5 
 )2016 آذار/مارس 22-21 كندا،  أوتاوا،( الشمالية ألمريكا الرابع الرمسي غري اإلقليمي املؤمتر مسامهات 10-6 

 الفنية اللجان - باء

 :عن الناشئة العاملية التنظيمية واملسائل السياسات مسائل -11

 )2016 أيلول/سبتمرب 30-26( الزراعة للجنة والعشرين اخلامسة الدورة تقرير 11-1 
 )2016 األول تشرين/أكتوبر 6-4( السلع مشكالت للجنة والسبعني احلادية الدورة تقرير 11-2 
 )2016 متوز/يوليو 15-11( األمساك مصايد للجنة والثالثني الثانية الدورة تقرير 11-3 
 )2016 متوز/يوليو 22-18( الغابات للجنة والعشرين الثالثة الدورة تقرير 11-4 

 العالمي الغذائي األمن لجنة - جيم

ـــرا -12 ـــقـــري ـــــــدورتـــني ت ـــيـــــــة ال ـــثـــــــان ـــعـــني ال ـــوبـــر 15-12( واألرب ـــثـــــــة) 2015 األول تشــــــــــــــــريـــن/أكـــت ـــثـــــــال ـــعـــني وال  واألرب
 العاملي الغذائي األمن للجنة) 2016 األول تشرين/أكتوبر 21 -17(

 األخرى السياسات ومسائل الموضوعية المسائل - دال

 2030 لعام املستدامة التنمية خطة/املستدامة التنمية أهداف لتحقيق احملرز التقدم -13

 الثاين لدويلا املؤمتر أعمال ومتابعة التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد تنفيذ بشــــــــــــــأن املرحلي التقرير -14
 بالتغذية املعين

 التنمية ألغراض التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات أربع كل  جيري الذي الشامل االستعراض عن املرحلي التقرير -15
 املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت

 – الثــاين كــانون/ينــاير 30( والزراعــة لألغــذيــة الوراثيــة املوارد هليئــة العــاديــة عشــــــــــــــرة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة الــدورة تقرير -16
 )2017 شباط/فرباير 3

 البيولوجي التنوع تعميم: البيولوجي التنوع اتفــــــاقيــــــة يف األطراف ملؤمتر عشــــــــــــــر الثــــــالــــــث االجتمــــــاع نتــــــائج -17
 الزراعية القطاعات عرب
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 العاملية: واأليام الدولية السنوات -18

 2015 يف للرتبة الدولية السنة تقييم 18-1 

 2016 يف للبقول الدولية السنة تقييم 18-2 

 2020 يف النباتية للصحة دولية سنة ختصيص اقرتاح 18-3 

 2022 يف احلرفية املائية األحياء تربيةصايد األمساك و مل دولية سنة ختصيص اقرتاح 18-4 

 لإلبليات دولية سنة ختصيص اقرتاح 18-5 

 للنحل عاملي يوم ختصيص اقرتاح 18-6 

 تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملكافحة عاملي يوم ختصيص اقرتاح 18-7 

 اقرتاح ختصيص يوم عاملي للبقول 18-8 

 والزراعة األغذية ومنظمة املتحدة األمم بني املشرتك العاملي األغذية برنامج -19

 2019-2018 السنتني فرتة موضوع -20

 والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 2015-2014 للفرتة الربامج تنفيذ تقرير -21

 2017 لعام الربامج تقييم تقرير -22

 املراجع االسرتاتيجي اإلطار -23

 قرار مشــــــــــــــروع( 2019-2018 للفرتة وامليزانيــة العمــل وبرنــامج 2021-2018 للفرتة األجــل املتوســــــــــــــطــة اخلطــة -24
 امليزانية) مستوى بشأن

 والمالية واإلدارية القانونية والمسائل الحوكمة مسائل

 الحوكمة مسائل - ألف

 املنظمةيف  وكمةاحل اتإصالح إجراءات تنفيذ -25

 امليدانية املكاتب ويف الرئيسي املقر يف للمنظمة الفنية للقدرات املستقل التقييم -26

 والقانونية الدستورية المسائل - باء

 األساسية النصوص يف التعديالت -27

 للمجلس املســــــــــــــتقــــل الرئيس مؤهالت خص يف مــــا 9/2009 رقم املؤمتر قرار من 2 الفقرة تعــــديــــل 27-1 
 للمؤمتر) قرار مشروع(

 من الالئحة العامة للمنظمة  25(أ) من املادة 6تعديل الفقرة  27-2 
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 األخرى والقانونية الدستورية املسائل -28

 ألمما يف املعاهدات قســـــم من تســـــجيل وإدراج يف الســـــجلّ  طلب - والزراعة األغذية منظمة دســـــتور 28-1 
 املتحدة

 والمالية اإلدارية المسائل - جيم

 قرار) مشروع( 2015و 2014 لعامي املراجعة احلسابات -29

 قرار) مشروع( 2019-2018 للفرتة االشرتاكات جدول -30

  عضــــــــــــــويته نع الناشــــــــــــــئة النفقات األخرىو  اإلدارية النفقات لتغطية األورويب االحتاد يســــــــــــــددها اليت املبالغ -31
 املنظمة يف

 األخرى واملالية اإلدارية املسائل -32

 خرىاأل مسائلال

 للمؤمتر واألربعني احلادية الدورة انعقاد ومكان موعد -33

 أخرى مسائل أية -34

 التذكارية ماكدوغال حماضرة 34-1 

 املنظمة جوائز توزيع حفل استعراض 34-2 

 املنّية وافتهم الذين املنظمة موظفي تأبني 34-3 

 *: التاليين الموضوعين عن إعالمية وثائق سُتعدّ 

 العام املدير لدى املودعة األطراف املتعددة املعاهدات -ألف

 االشرتاكات حالة -باء
  
  
  
 34 البند ضــــــمن ذلكب للقيام اإلعالمية الوثائق على مالحظاهتم إبداء يف الراغبني للمندوبني الفرصــــــة ســــــتتاح *

 ."أخرى مسائل أية" بعنوان
 


