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 جدول األعمال المؤقت
 

 إجراءات الدورة

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  -1
 (CL 160/INF/3و CL 160/INF/1و CL 160/1 Rev.2 )الوثائــق الختـاذ قـرار

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

 تقارير اللجان الفنية

 :تقارير اللجان الفنية -3

 (:2018أكتوبر/تشرين األول  5-1تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة ) 3-1 

 (C 2019/21)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 (:2018سبتمرب/أيلول  28-26) تقرير الدورة الثانية والسبعني للجنة مشكالت السلع 3-2 

 (C 2019/22 )الوثيقةللمناقشة والختاذ قرار  
 (:2018يوليو/ متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك ) 3-3 

 (C 2019/23)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
 (:2018يوليو/ متوز  20-16تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات ) 3-4 

 (C 2019/24)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
  



CL 160/1 Rev.2 2 

 

 لجان المجلستقارير 

املائة  الربنامج والدورة الثالثة والسبعني بعدتقرير االجتماع املشرتك بني الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة  -4
 (CL 160/16و CL 160/5 تان)الوثيق للمناقشة والختاذ قرار(: 2018للجنة املالية )نوفمرب/تشرين الثاين 

 (:2018نوفمرب/تشرين الثاين  16-12تقرير الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج ) -5
 (CL 160/3)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 ( والثالثة والسبعني بعد املائة2018نوفمرب/تشرين الثاين  6-5تقريرا الدورتني الثانية والسبعني بعد املائة ) -6
 ( للجنة املالية:2018نوفمرب/تشرين الثاين  12-16)
 (CL 160/12و CL 160/4)الوثيقتان  للمناقشة والختاذ قرار 

 (C 2019/6 Bو  C 2019/6 A)الوثيقتان  2017منظمة األغذية والزراعة  -احلسابات املراجعة  6-1 

 (CL 160/LIM/2حالة االشرتاكات واملتأخرات )الوثيقة  6-2 

(: 2018أكتوبر/تشرين األول  24-22تقريـر الدورة السابعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) -7
 (CL 160/2)الوثيقة  والختاذ قرارللمناقشة 

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 (:2018أكتوبر/تشرين األول  19-15تقرير الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ) -8
 (C 2019/20)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار

 المسائل األخرى

 برنامج األغذية العاملي: -9
 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي:  9-1 

 (CL 160/LIM/4و CL 160/7)الوثيقتان   الختاذ قرار
 :2017التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  9-2 

 (CL 160/8)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

  وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة:سياسات  -10
 (CL 160/9)الوثيقة  للمناقشة

 للمناقشة و/أو اختاذ قرارالسنوات الدولية: األيام و  -11
 (CL 160/10السنة الدولية للفاكهة واخلضار )الوثيقة  11-1 

 (CL 160/11السنة الدولية للشيلم )الوثيقة  11-2 
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 (CL 160/13)الوثيقة  للُدخنالسنة الدولية  11-3 

 (CL 160/14)الوثيقة  للتوعية بشأن الفاقد واملهدر من األغذيةالدويل  اليوم 11-4 

 (CL 160/15)الوثيقة  للشايالدويل  اليوم 11-5 

 (CL 160/LIM/5)الوثيقة  قرارالختاذ ميدالية مارغريتا ليزاراغا:  -12

( والدورة احلادية واألربعني 2019الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس )أبريل/نيسان  -13
 (CL 160/6)الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار(: 2019للمؤمتر )يونيو/حزيران 

(: 2018يونيو/حزيران  8-4دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة )حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف  -14
 (CL 160/LIM/3)الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار

 للمناقشة و/أو الختاذ قرار: 2022-2019برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  -15
 (CL 160/LIM/6)الوثيقة 

 (CL 160/INF/5)الوثيقة  الختاذ قرارللمناقشة و/أو أساليب عمل اجمللس:  -16

 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى -17
 (CL 160/LIM/1)الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2020-2018يف الفرتة 

 (:2019جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس )أبريل/نيسان  -18
 (CL 160/INF/2)الوثيقة  الختاذ قرار للمناقشة و/أو

 (CL 160/INF/4)الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  -19

 أية مسائل أخرى -20
 


