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

 .www.fao.org : على العنوان التالي
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 املائة بعد واألربعون سادسةال الدورة

 2023 نيسان/أبريل 22-22 روما،

  املؤقت األعمال جدول
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 قرار والختاذ للمناقشة :2112 سنة يف أنشطته عن العاملي األغذية لربنامج التنفيذي للمجلس السنوي التقرير -16

 (C 2013/INF/3 الوثيقة)

 الفرتة يف األخرى الرئيسية واالجتماعات والزراعة األغذية ملنظمة الرئاسية األجهزة الجتماعات الزمين اجلدول -17

 (CL 146/LIM/1 الوثيقة) لإلطاحة 2014:-2113
 

 والختاذ للمناقشة (:2113 حزيران/يونيو) للمجلس املائة بعد واألربعني سابعةال للدورة املؤقت األعمال جدول -11

 (CL 146/INF/2 الوثيقة) قرار
 

 (CL 146/INF/6 الوثيقة) لإلحاطة :والزراعة األغذية منظمة والية تهّم اليت املنتديات يف التطورات -19
 

 اجمللس عمل أساليب -21
 

 أخرى مسائل أية -21
 

يف  كبار املسؤولني 2112ا يف سنة به امليدانية اليت قام ةمن الزيار استخالص املعلومات 21-1 

 لإلحاطة: لدائمة اليت توجد مقارها يف روماااملمثليات 
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