
CL 167/INF/2 June 2021 
 

 
 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة
NF652/A 
 

A 

 

 اجمللس

 الدورة السابعة والستون بعد املائة

 2021يونيو/حزيران  29

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والستني بعد املائة للمجلس

 

 إجراءات الدورة

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -1

 ثالثـــة نـواب للرئيـس وتعييــن رئيــس جلنـــة الصياغـــة واألعضاء فيها انتخاب  -2

 املسائل املتعلقة ابلربامج

 2023-2022التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة   -3

 : البناء من أجل التحويل19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد  -4

 مبادرة العمل يًدا بيد  -5

 تقارير جلان اجمللس

والــدورة الثــامنــة والثمــانني  تقرير االجتمــاع املشـــــــــــــــرتك بني الــدورة احلــاديــة والثالثني بعــد املــائــة للجنــة الرب�مج  -6
 )2021املائة للجنة املالية (نوفمرب/تشرين الثاين  بعد

 )2021نوفمرب/ تشرين الثاين  12-8تقرير الدورة احلادية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج (  -7

 والســـــــــــابعة والثمانني بعد املائة )2021يونيو/حزيران  9-7الســـــــــــادســـــــــــة والثمانني بعد املائة ( الدوراتتقارير   -8
) 2021نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين  12-8والثامنة والثمانني بعد املائة ( )2021أكتوبر/تشــــــــــرين األول  28-29(

 للجنة املالية

http://www.fao.org/


2 CL 167/INF/2 

 

 2020منظمة األغذية والزراعة لعام  -احلساابت املراجعة  8-1 

 حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات 8-2 

 )2021أكتوبر/تشرين األول  27-25( تقريـر الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية  -9

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 والــتــــــــاســــــــــــــــعــــــــة واألربــعــني )2021يــونــيــو/حــزيــران  4واألربــعــني (اخلــــــــاصــــــــــــــــــــــة) (تــقــريــرا الــــــــدورة الــثــــــــامــنــــــــة   -10
 ) للجنة األمن الغذائي العاملي2021أكتوبر/تشرين األول  11-15(

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة

 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  -11

 2025-2022بر�مج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة   -12

 –أبريل/نيســـــــــــــان  26( حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الســـــــــــــادســـــــــــــة والســـــــــــــتني بعد املائة  -13
 )2021مايو/أ�ر  1

 املسائل األخرى

 بر�مج األغذية العاملي:  -14

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي 14-1 

 2020التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي عن أنشطته يف سنة  14-2 

 التقرير املرحلي عن تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة  -15

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة  -16

 والزراعة واالجتمـاعات الرئيســـــــــــــــيـة األخرى اجلدول الزمين الجتمـاعات األجهزة الرائســـــــــــــــيـة ملنظمـة األغذية  -17
 2023-2021يف الفرتة 

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس  -18

 أية مسائل أخرى  -19

 


	إجراءات الدورة
	المسائل المتعلقة بالبرامج
	تقارير لجان المجلس
	لجنة الأمن الغذائي العالمي
	المسائل المتعلقة بالحوكمة
	المسائل الأخرى

