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 الدورة الستون بعد المائة

 2018ديسمبر/كانون األول  7-3روما، 

 جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والستين بعد المائة للمجلس
 )2019(أبريل/نيسان 

      

 إجراءات الدورة

 )CL 161/INF/3و CL 161/INF/1و CL 161/1(الوثائــق  الختـاذ قـراراعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين:  -1
 الختاذ قرار انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها: -2
 برنامج العمل والميزانية 

 :2021-2020(املراجعة) وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -3
 )../C 2019.(الوثيقة للمناقشة والختاذ قرار

 تقارير لجان المجلس 
تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة والسبعني بعد املائة  -4

 )../CL 161(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار): 2019للجنة املالية (مارس/آذار 
 للمناقشة والختاذ قرار): 2019تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج (... -5

 )../CL 161(الوثيقة 
 ): 2019تقرير الدورة الرابعة والسبعني بعد املائة للجنـة املالية (...  -6

 )../CL 161(الوثيقة  للمناقشة والختاذ قرار
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 )../CL 161حالة االشرتاكات واملتأخرات (الوثيقة  6-1 
 )../CL 161(الوثيقة  2021-2020جدول االشرتاكات للفرتة  6-2 

 للمناقشة والختاذ قرار): 2019تقريـر الدورة الثامنة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (... -7
 )../CL 161(الوثيقة 

 المسائل األخرى
 )../C 2019و ../CL 161(الوثيقتان  لإلحاطةكلمات املرشحني ملنصب املدير العام:  -8
وصيات مقدمة إىل ت -الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واألربعني للمؤمتر (مبا يف ذلك اجلدول الزمين املؤقت)  -9

 )../CL 161 (الوثيقة للمناقشة والختاذ قراراملؤمتر: 
 ):2018ديسمرب/كانون األول  7-3حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الستني بعد املائة ( -10

 )CL 161/LIM/3(الوثيقة  للمناقشة و/أو الختاذ قرار
 )CL 161/INF/4(الوثيقة  لإلحاطةالتطورات يف املنتديات اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة:  -11
 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى -12

 )CL 161/LIM/1(الوثيقة  لإلحاطة و/أو الختاذ قرار: 2020-2019يف الفرتة 
 ):2019يوليو/متوز  1جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني بعد املائة للمجلس ( -13

 )CL 161/INF/2(الوثيقة  قرار للمناقشة و/أو الختاذ
 أية مسائل أخرى -14
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