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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل (QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 

وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة . أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
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 اجمللس

 الدورة الثامنة واألربعون بعد املائة

 2013كانون األول /ديسمرب 6-2روما، 

 جدول األعمال املؤقت

 

 إجراءات الدورة

 CL 148/INF/1و CL 148/1 الوثائــق) الختـاذ قـرار: اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 (CL 148/INF/3و

  الختاذ قرار: وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها ،انتخاب ثالثـــة نـواب للرئيـس -2

 واملسائل املالية واإلدارية ،وامليزانية ،املسائل املتعلقة بالربنامج 

 (CL 148/3الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار: 2112-2112 التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة -3

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الرابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة احلادية واخلمسني بعد املائة  -2

 (CL 148/8الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار(: 2013تشرين الثاني /نوفمرب 13)للجنة املالية 

2- 

 

 (:2013تشرين الثاني / نوفمرب 12-11)الدورة الرابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج تقرير 

 (CL 148/7الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار



CL 148/1  2 

 

ــة    -6 ــد املائـ ــعة واألربعـــني بعـ ــدورات التاألـ ــارير الـ ــايو 22-22)تقـ ــار /مـ ــة  ( 2013أيـ ــد املائـ  واخلمســـني بعـ

للجنة ( 2013تشرين الثاني /نوفمرب 12-11)واخلمسني بعد املائة واحلادية ( 2013تشرين األول /أكتوبر 21-22)

 (CL 148/LIM/2و CL 148/6 و CL 148/5و CL 148/4الوثائق ) للمناقشة والختاذ قرار: املالية

 (CL 148/12الوثيقة ) لإلحاطة: عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال احلماية االجتماعية -2

 العامليجلنة األمن الغذائي 

 (:2013تشرين األول /أكتوبر 11-2)تقرير الدورة األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  -2

 (C 2015/19الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار

 املسائل الدستورية والقانونية

 تقريـر الدورة السابعة والتسعني للجنة الشؤون الدألتورية والقانونية -9

 (CL 148/2الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار(: 2013تشرين األول /أكتوبر 21-23)

 :، مبا يف ذلكللمناقشة والختاذ قرار: املسائل الدألتورية والقانونية األخرى -11

 الدعوات املوجهة إىل الدول غري األعضاء حلضور اجتماعات منظمة األغذية والزراعة 11-1 

 لالنضمام إىل عضوية املنظمةالطلبات املقدمة  11-2 

 املسائل املتعلقة باحلوكمة

11- 

 

 : الرتتيبات اخلاصة باالألتعراض املستقل إلصالحات احلوكمة

 (CL 148/10الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار

ؤون الدألـتورية  ـجلنـة الشـ  وس؛ ـاجمللـ : نـوات لكـل مـ  ـج العمـل املتعـدد السنـ   ـة عـن برنامـ  ـالتقارير املرحليـ  -12

 :املـــــؤارات اإلقليميــــة؛ واللجــــان الفنيـــــة  وجلنــــة الربنــــامج؛   وجلنــــة املاليـــــة؛  ووالقانونيــــة؛  

 (CL 148/9الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار 

 : حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته السادألة واألربعني بعد املائة -13

 (CL 148/LIM/4الوثيقة ) أو الختاذ قرار/للمناقشة و
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 املسائل األخرى

 تقرير االجتماع األول للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة  -12

 (CL 148/13الوثيقة ) أو الختاذ قرار/لإلحاطة و(: 2013حزيران /يونيو 12-11روما، )

  قرارالختاذ : انتخاب ألتة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي -12

 (CL 148/LIM/3و CL 148/11الوثيقتان )

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاألية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة  -16

2112-2112:  

 ( CL 148/LIM/1الوثيقة ) لإلحاطة والختاذ قرار

12- 

 

 (:2014حزيران /يونيو)جدول األعمال املؤقت للدورة التاألعة واألربعني بعد املائة للمجلس 

 (CL 148/INF/2الوثيقة ) أو الختاذ قرار/للمناقشة و

 (CL 148/INF/4الوثيقة ) لإلحاطة: التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة -12

 أألاليب عمل اجمللس -19

 أية مسائل أخرى -21

املشاورة التقنية املقرتحة عن تدني مستوى احملاصيل احملورة وراثيًا يف التجارة الدولية باألغذية  21-1 

 (CL 148/LIM/5الوثيقة ) للمناقشة والختاذ قرار :واألعالف

 

 




