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 اخلاّصة بتغريُّ املناخاجلديدة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  وضعمعلومات حمدثة عن  8-1 

 "اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار"اخلطوط العريضة وخارطة الطريق بشأن  8-2 

 29-28) والسابعة والثمانني بعد املائة (2021يونيو/حزيران  9-7تقارير الدورات السادسة والثمانني بعد املائة (  -9
 ) للجنة املالية2021نوفمرب/تشرين الثاين  12-8) والثامنة والثمانني بعد املائة (2021أكتوبر/تشرين األول 
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 األمن الغذائي العامليجلنة 

أكتوبر/تشـــــرين  14-11( ) والتاســـــعة واألربعني2021يونيو/حزيران  4تقريرا الدورة الثامنة واألربعني (اخلاصـــــة) (  -11
 ) للجنة األمن الغذائي العاملي2021األول 

 املسائل املتعلقة ابحلوكمة
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2021( 
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 -ســــــــــــــبتمرب/أيلول  27( يئـــة)(اهلتقرير الـــدورة الثـــامنـــة عشــــــــــــــرة العـــاديـــة هليئـــة املوارد الوراثيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة   -16
 )2021أكتوبر/تشرين األول  1
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