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 الدورة إجراءات

 CL 166/INF/3و CL 166/INF/1و CL 166/1اعتمـــــــاد جـــــــدول األعمـــــــال واجلـــــــدول الزمين (الواثئق   -1
 )CL 166/INF/5و

 واألعضاء فيها رئيس جلنة الصياغةانتخاب ثالثة نواب للرئيس وتعيني   -2

 املسائل املتعلقة ابلربامج

 )C 2021/7(الوثيقة  2031-2022للفرتة إلطار االسرتاتيجي ا  -3
 C 2021/3)(الوثيقة  2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة   -4
 )CL 166/5(الوثيقة : البناء من أجل التحويل 19-منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد استجابة  -5
 )CL 166/6مبادرة العمل يًدا بيد (الوثيقة   -6

 اللجان الفنيةتقارير 

 اللجان الفنية  -7
) 2021 فرباير/شــــــــــــباط 19و يناير/كانون الثاين 22( (االســــــــــــتثنائية) تقريرا الدورة الثالثة والســــــــــــبعني 7-1 

) للجنة مشــــــــــــــــكالت الســــــــــــــــلع (الوثيقتان 2021مارس/آذار  12-10( الرابعة والســــــــــــــــبعنيوالدورة 
C 2021/22 وC 2021/25( 
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ة ابلبـــذور الزيتيـــّة 7-1-1   ة املختصــــــــــــــــــّ ة الـــدوليـــّ  تقرير الـــدورة احلـــاديـــة والثالثني للجمـــاعـــة احلكوميـــّ
 والزيوت والدهون

 )2021فرباير/شــــــــــــــــبــــــاط  5-1األمســــــاك (تقرير الــــــدورة الرابعــــــة والثالثني للجنــــــة مصــــــــــــــــــــــايــــــد  7-2 
 )C 2021/23 (الوثيقة

 جلان اجمللستقارير 

تقرير االجتماع املشـــــــــــــرتك بني الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة اخلامســـــــــــــة والثمانني بعد املائة   -8
 )CL 166/8) (الوثيقة 2021للجنة املالية (مارس/آذار 

 )CL 166/9) (الوثيقة 2021مارس/آذار  26-22املائة للجنـة الرب�مج (تقرير الدورة الثالثني بعد   -9
) والدورة اخلامســــــــــــــــة والثمانني 2021يناير/كانون الثاين  29-28تقريرا الدورة الرابعة والثمانني بعد املائة (  -10

 )CL 166/19و CL 166/10) للجنة املالية (الوثيقتان 2021مارس/آذار  26-22( بعد املائة
 )CL 166/LIM/2حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات (الوثيقة  10-1 
 2023-2022جدول االشرتاكات للفرتة  10-2 

 )2021مارس/آذار  10-8تقريـــــــــــــــــــــــــر الدورة الثانية عشـــــــــرة بعد املائة للجنة الشـــــــــؤون الدســـــــــتورية والقانونية (  -11
 )CL 166/11(الوثيقة 

 

 تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي

 )2021فرباير/شــــــــــــــــبـــــــاط  11-8الـــــــدورة الســــــــــــــــــــــابعـــــــة واألربعني للجنـــــــة األمن الغـــــــذائي العـــــــاملي ( تقرير  -12
 )C 2021/20(الوثيقة 

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة

 )CL 166/13الرتتيبات اخلاصة ابلدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة (الوثيقة   -13
 )CL 166/14مدونة السلوك اخلاصة إبجراءات التصويت (الوثيقة   -14
 )CL 166/15جوائز منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة   -15
 حــــــــالــــــــة تـــنـــفـــيــــــــذ الـــقـــرارات الـــيت اختــــــــذهــــــــا اجملـــلـــس يف دورتــــــــه اخلــــــــامســـــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــتـــني بـــعــــــــد املــــــــائــــــــة  -16

 )CL 166/LIM/3) (الوثيقة 2020ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين  30(

 املسائل األخرى

 )CL 166/17تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة   -17
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 )CL 166/18من دستور املنظمة (الوثيقة  14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة   -18
 )C 166/LIM/4ميدالية مارغريتا ليزاراغا (الوثيقة   -19
 2022-2021اجلدول الزمين الجتماعـــات األجهـــزة الرائسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى للفرتة   -20

 )CL 166/LIM/1(الوثيقة 
 )CL 166/INF/4التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية منظمة األغذية والزراعة (الوثيقة   -21
 جــــــــدول األعــــــــمــــــــال املــــــــؤقــــــــت لــــــــلــــــــدورة الســـــــــــــــــــــــابــــــــعــــــــة والســـــــــــــــــــــــتــــــــني بــــــــعــــــــد املــــــــائــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــلــــــــس   -22

 )CL 166/INF/2(الوثيقة 
 أية مسائل أخرى  -23
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