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 املؤمتر

 الدورة الثانية واألربعون

 2021يونيو/حزيران  14-18

 جدول األعمال املؤقت
      

 املقّدمة

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

 التعيينات واالنتخاابت
 طلبات االنضمام إىل عضوية املنظمة  -5
 تعيني الرئيس املستقل للمجلس  -6
 انتخاب أعضاء اجمللس  -7
 تعيني ممثلني عن مؤمتر املنظمة يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني  -8

 السياساتاملسائل املوضوعية ومسائل 
 استعراض حالة األغذية والزراعة  -9

 املؤمترات اإلقليمية -ألف 
 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية واإلقليمية الناشئة عن:  -10
 (2020أكتوبر/تشرين األول  28-26تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا ) 10-1 
 (2020سبتمرب/أيلول  4-1اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )تقرير الدورة  10-2 
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 (2020نوفمرب/تشرين الثاين  4-2تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب ) 10-3 
 الكارييبتقرير الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر  10-4 

 (2020أكتوبر/تشرين األول  19-21)
 (2020سبتمرب/أيلول  22-21تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن ) 10-5 
 تقرير الدورة السادسة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 10-6 

 (2020أكتوبر/تشرين األول  22-23)
 الفنيةاللجان  -ابء 

 مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن:  -11
 (2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة ) 11-1 
 )مشروع قرار( 2030استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام  11-1-1  
 جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانيةاقرتاح إنشاء  11-1-2  
 اقرتاح ختصيص سنة دولية للمراعي والرعاة )مشروع قرار( 11-1-3  
 اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية )مشروع قرار( 11-1-4  
 اقرتاح ختصيص سنة دولية لنخيل التمور )مشروع قرار( 11-1-5  
 ( والرابعة والسبعني2021يناير/كانون الثاين  22الثالثة والسبعني )االستثنائية( ) الدورتنيتقريرا  11-2 

 ( للجنة مشكالت السلع 2021مارس/آذار  10-12)
 (2021فرباير/شباط  5-1تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك ) 11-3 
 (2020أكتوبر/تشرين األول  9-5تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت ) 11-4 

 جلنة األمن الغذائي العاملي -جيم 
 (2021فرباير/شباط  11-8( والسابعة واألربعني )2019أكتوبر/تشرين األول  14-18تقريرا الدورتني السادسة واألربعني )  -12

 للجنة األمن الغذائي العاملي
 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات األخرى -دال 

التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية   -13
 اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

 برانمج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة  -14
 2023-2022موضوع فرتة السنتني   -15

 املتعلقة ابلربانمج وامليزانيةاملسائل 
 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة   -16
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 2021تقرير تقييم الربامج لعام   -17
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة   -18
 2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة   -19

 )مشروع قرار بشأن مستوى امليزانية(
 املسائل القانونية واإلدارية واملالية

 املسائل الدستورية والقانونية -ألف 
 من الالئحة العامة للمنظمة 12مشروع مدونة السلوك اخلاصة إبجراءات التصويت مبوجب املادة   -20
 املسائل الدستورية والقانونية األخرى  -21

 املسائل اإلدارية واملالية - ابء
 )مشروعا قرار( 2019و 2018احلساابت املراجعة لعامي   -22
 )مشروع قرار( 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة   -23
 املبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات األخرى  -24

 الناشئة عن عضويته يف املنظمة
 املسائل اإلدارية واملالية األخرى  -25

 املسائل األخرى
 اقرتاح بشأن شروط منح جوائز منظمة األغذية والزراعة  -26
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر  -27
 أية مسائل أخرى  -28
 حماضرة ماكدوغال التذكارية 28-1 
 أتبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية 28-2 

 *:ستقدم واثئق معلومات عن املواضيع التالية
 املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام -ألف
 حالة االشرتاكات -ابء
 28 سوف تتاح الفرصة للمندوبني الراغبني يف التعليق على واثئق املعلومات لإلدالء بوجهات نظرهم يف إطار البند *

 ما يستجد من أعمال""
 


