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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم 

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 بعد املائة األربعونو اخلامسةالدورة 

 1021 كانون األول/ديسمرب 7-3 روما،

  املؤقتاملشروح جدول األعمال 

 
 إجراءات الدورة

 
 CL 145/INF/1 و CL 145/1الوثائق ) الختاذ قرار: اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 ( CL 145/INF/7و

 الختاذ قرار: اب للرئيس وتعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيهاانتخاب ثالثة نّو -2
 

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
 

 (C 2013/8الوثيقة ) أو الختاذ قرار/للمناقشة و: 2211-2212تقرير تنفيذ الربامج يف  -3

 (CL 145/10الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار: تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية -4

 (CL 145/3الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار: 2213-2212التغيريات التحولية يف فرتة السنتني  -5

 :2212-2214اإلطاااار االتااارتاتيدي املعاااّدل وايطاااوخ العريضاااة للخطاااة املتوتاااطة األجااال للفااارتة        -6

 (CL 145/4الوثيقة )للمناقشة والختاذ قرار 

 (CL 145/8الوثيقة ) أو الختاذ قرار/للمناقشة و: حتسني برنامج التعاون التقين -2

 :املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية الناشئة عن –اللدان الفنية  -8

 (:2212أيار /مايو 25-21)تقرير الدورة الثالثة والعشرين للدنة الزراعة  8-1 

 (C 2013/22 الوثيقة) للمناقشة والختاذ قرار

 مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واتتخدامها( أ)



CL 145/1 2 

 

 (:2212أيار /مايو 32-28)والستني للدنة مشكالت السلع تقرير الدورة التاتعة  8-2 

 (C 2013/23ة الوثيق) للمناقشة والختاذ قرار

 (:2212متوز /يوليو 13-9)تقرير الدورة الثالثني للدنة مصايد األمساك  8-3 

 (C 2013/24 الوثيقة) للمناقشة والختاذ قرار

 (:2212أيلول /تبتمرب 28-24) تقرير الدورة احلادية والعشرين للدنة الغابات 8-4 

 (C 2013/25 الوثيقة) للمناقشة والختاذ قرار

بعاد املائاة    واألربعني السابعةتقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية عشرة بعد املائة للدنة الربنامج والدورة  -9

 (CL 145/5ة الوثيق) للمناقشة والختاذ قرار: (2212تشرين الثاني /نوفمرب 2) للدنة املالية

 

12- 
 للمناقشة والختاذ قرار: (2212تشرين الثاني /نوفمرب 9-5) تقرير الدورة الثانية عشرة بعد املائة للدنة الربنامج

 (CL 145/6ة الوثيق)

 والساابعة واألربعاني    (2212تشارين األول  /أكتاوبر  32-29)بعد املائة السادتة واألربعني  تنيالدور اتقرير  -11

 للمناقشاااة والختااااذ قااارار : للدناااة املالياااة  ( 2212تشااارين الثااااني  /ناااوفمرب 9-5)بعاااد املائاااة  

 (CL 145/LIM/2و CL 145/13و CL 145/7 وثائقال)
 

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 (:2212 تشرين األول/أكتوبر 22-15)والثالثني للدنة األمن الغذائي العاملي  تقرير الدورة التاتعة -12

 (C 2013/21 الوثيقة) ختاذ قرارالو للمناقشة
 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 

 :(2212تشرين األول /أكتوبر 11-8) والتسعني للدنة الشؤون الدتتورية والقانونية ايامسةتقرير الدورة  -13

 (CL 145/2 ةالوثيق) ختاذ قرارالللمناقشة و

 :، مبا يف ذلكختاذ قرارالللمناقشة و: املسائل الدتتورية والقانونية األخرى -14

 األغذية والزراعة منظمة تالدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعا 14-1 

 الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 14-2 
 

 املسائل املتعلقة باحلوكمة
 

مباا يف ذلاك جادول األعماال املؤقات وتوصاية ا لاس        )بالدورة الثامنة والاثالثني للماؤمتر   الرتتيبات اياصة  -15

 (CL 145/12 الوثيقة) ختاذ قرارالو للمناقشة: (خبصوص موضوع النقاش العام يف املؤمتر

 ختاذ قرارال وأ/وللمناقشة : 2216-2213برنامج عمل ا لس املتعدد السنوات للفرتة  -16

 (CL 145/14 الوثيقة)
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 :(2212حزياران  /يونياو ) حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن ا لاس يف دورتاا الرابعاة واألربعاني بعاد املائاة       -12

 (CL 145/LIM/4 الوثيقة)أو الختاذ قرار /للمناقشة و
 

 املسائل األخرى
 

  الختاذ قرار :انتخاب تتة أعضاء يف ا لس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي -18

 (CL 145/LIM/3 و CL 145/9تان الوثيق)

 (CL 145/INF/4الوثيقة ) الختاذ قرار: اغريتا ليزاراغمارميدالية  -19

 اجلاادول الاازمين الجتماعااات األجهاازة الرئاتااية ملنظمااة األغذيااة والزراعااة واالجتماعااات الرئيسااية األخاارى  -22

 (CL 145/LIM/1 الوثيقة) الختاذ قرار/لإلحاطة:  2214-2212يف الفرتة 

أو /للمناقشاة و (: 2213نيساان  /أبريال )جدول األعمال املؤقت للدورة السادتة واألربعني بعاد املائاة للمدلاس     -21

 (CL 145/INF/2الوثيقة )الختاذ قرار 

 (CL 145/INF/6 الوثيقة) لإلحاطة: التطورات يف املنتديات اليت تعين والية منظمة األغذية والزراعة -22

 (CL 145/11 الوثيقة) أو الختاذ قرار/للمناقشة و: االحتفال باليوم العاملي للرتبة -23

 سأتاليب عمل ا ل -24

 أية مسائل أخرى -25

يف املمثلياات   نيكبار املساؤول  2212اتتخالص املعلومات من الزيارات امليدانية اليت قام بها يف تنة  25-1 

 لإلحاطة: الدائمة اليت توجد مقارها يف روما

 (CL 145/LIM/5الوثيقة ( )العمليات)نائب املدير العام  تعيني 25-2 
 


